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ПОЛИТИЧКА ТРАДИЦИЈА

ДраганСуботић
Институтзаполитичкестудије,Београд

СРПСКИСОЦИЈАЛИСТА
ДРЖИВКОТОПАЛОВИЋ(1886-1972)1)

Резиме
Аутор пи ше о др Жив ку То па ло ви ћу, со ци ја ли сти и син ди ка-

ли сти, ко ји је сво јим по ли тич ким ра дом обе ле жио исто ри ју со ци ја-
ли зма у Ср би ји у 20. ве ку. Ро ђен је 1886. го ди не у Ужи цу, за вр шио 
Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, док то ри рао пра ва у Не мач кој, био је 
ак ти ван у срп ској со ци јал де мо крат ској пар ти ји Ди ми три ја Ту цо-
ви ћа и у Глав ном рад нич ком са ве зу Ср би је. По сле 1918. го ди не, 
осно вао је Со ци ја ли стич ку рад нич ку пар ти ју Ју го сла ви је (1921), и 
био њен пред сед ник, а ан га жо вао се у ра ду ме ђу рат ног син ди кал-
ног и рад нич ког по кре та. За вре ме Дру гог свет ског ра та, од 1943. 
го ди не, при сту пио Рав но гор ском по кре ту, а 1944. го ди не оти шао у 
Ита ли ју. У ег зи лу, осно ва је Де мо крат ску за јед ни цу Ју го сла ви је у 
фран цу ској, као и лист "Син ди ка лист". Ду го го ди на као "на род ни 
не при ја тељ" жи вео у еми гра ци ји, где је об ја вио за па же не књи ге и 
дру ге ра до ве. Умро фе бру а ра 1972. го ди не у Бе чу.
Кључ не ре чи: др Жив ко То па ло вић, со ци ја ли ста, син ди ка ли ста....

1) Ово је део мо но гра фи је на те му: "Срп ски со ци ја ли ста и син ди ка ли ста др Жив ко То па-
ло вић (1886-1972) – Иза бра ни ра до ви"
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1.ТОПАЛОВИЋИСРПСКА

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈА(1902-1919)

Овај зна ме ни ти срп ски со ци јал де мо кра та, из ме ђу два ра та 
пред сед ник Со ци ја ли стич ке пар ти је Ју го сла ви је, у то ку Дру гог 
свет ског ра та пред сед ник Све то сав ског кон гре са у се лу Ба -1944. 
го ди не, а на кон Дру гог свет ског ра та – пред сед ник За јед ни це Ју го-
сло ве на со ци јал де мо кра та ван отаџ би не (СРЈ), ро ђен је 1886. го ди-
не у Ужи цу. Још од 1902. го ди не, као сту дент Прав ног фа кул те та 
при Ве ли кој шко ли у Бе о гра ду (по том и у Па ри зу и Бер ли ну, где 
док то ри ра) То па ло вић се ин те ре су је за син ди кал ни и со ци ја ли-
стич ки по крет. За па же на је ње го ва ак тив ност у Клу бу со ци ја ли ста 
на Ве ли кој шко ли, где се упо зна је са Ту цо ви ћем и оста лим срп-
ским со ци јал де мо кра та ма.

Сход но од ред ба ма Глав не Пар тиј ске упра ве ко ја је би ла по 
ста ту ту Срп ске со ци јал де мо крат ске пар ти је над ле жна да при ма 
ин те лек ту ал це у члан ство на сед ни ци од 1. но вем бра 1904. го ди не 
јед но гла сно је ре ше но да се То по а ло вић при ми за чла на Пар ти је.2) 
Већ 5. де цем бра, на сед ни ци ГПУ, спо ми ње се као је дан од ор га ни-
за то ра кон цер та од 27. но вем бра 1904. го ди не, код “Ко лар ца”, чи ји 
је при ход на ме њен за ле че ње Ра до ва на Дра го ви ћа.3) То па ло вић је, 
исти на не јав но, ипак, као ин те лек ту а лац био “су мљи чен до не кле 
да је бли зак Јо ва ну Скер ли ћу, Ми ло ра ду По по ви ћу и К. Јо ва но ви ћу, 
оку пље ним око ча со пи са: и гру пе “Но во вре ме”. Они су сма тра ли, 
су прот но марк си стич кој гру пи ор то док сних марк си ста оку пље них 
око Ра до ва на Дра го ви ћа, да је због не по сто ја ња рад нич ке кла се у 
Ср би ји по треб на са рад ња са гра ђан ским пар ти ја ма.4) Због то га су 
оп ту жи ва ни за на пу шта ње марк си зма и упло вља ва ње у “ма ло гра-
ђан шти ну” и сит но бур жо а ску по ли ти ку,” та ко да су 1904. го ди не су 
ис кљу че ни на ини ци ја ти ву Ра до ва на Дра го ви ћа из ССДП. По себ но 
се ак тив но ан га жу је од 1904. го ди не, као син ди кал ни ин струк тор и 
се кре тар Са ве за Тек стил них рад ни ка.

На Тре ћем кон гре су Срп ске со ци јал де мо крат ске стран ке 
одр жа ном 5. и 6. ју на 1905. го ди не, у Кра гу јев цу, Жив ку То по а ло-
ви ћу је ве ри фи ко ван ман дат као јед ном од ре ви зо ра Глав ног рад-
нич ког са ве за. На овом кон гре су, где се рас пра вља ло о так ти ци и 
2)  Српскасоцијалдемократскапартија, књи га пр ва, Бе о град, 1966, стр. 231.

3)  Исто, стр. 240.

4)  М. Бог да но вић: Српскирадничкипокрет1903-1914:Наличјелегенде, За греб, 1990, стр. 
43-78.
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ди сци пли ни, из бо ри ма у окру зи ма као и мај ским про сла ва ма, као 
ре ви зор Са ве за тек стил них рад ни ка (иза бран на сед ни ци ГПУ 
23.02.1905) То па ло вић је пред ла ган за се кре та ра ССДП. За пред-
сед ни ка су иза бра ни Дра ги ша Лап че вић и Ни ко ла Ве лич ко вић, а за 
се кре та ра: Ра до ван Дра го вић и Ни ко ла Ни ко лић.5)

На кон гре су је То па ловћ узео уче шће у ди ску си ји о так ти ци 
и ди сци пли ни. На ди ле му кла сне и син ди кал не бор бе био је бли-
зак Ту цо ви ће вим иде ја ма о је дин ству јед не и дру ге ка ко је ре као: 
“... Лап че вић на ро чи то нгла ша ва је дин ство свих вр ста бор бе. Обе 
ре зо лу ци је не об у хва та ју сва пи та ња. Сто ја но ви ће ва ре зо лу ци ја је 
не згод на где го во ри о је дин ству у стран ци ме сто у бор би. Лап че ви-
ће ва ре зо лу ци ја рас пра вља са мо јед но пи та ње. Тре ба од обе ре зо-
лу ци је ство ри ти јед ну за јед нич ку”.6)

Већ на сед ни ци ГПУ од 13. мар та 1905. го ди не, по ред Ту цо-
ви ћа, Та се Ми ло је ви ћа, Не дељ ка Див ца, др Дра ги ше Ђу ри ћа, Ду-
ша на По по ви ћа и Жив ко То па ло вић је од ре ђен да др жи у Бе о гра ду 
и дру гим ме сти ма Ср би је, пре да ва ња из обла сти со ци јал де мо крат-
ског про гра ма,7) а 22. ју ла 1905. го ди не, То па ло вић се ја вио Глав ној 
упра ви ССДП, из Ле сков ца, оба ве шта ва ју ћи о: “... на кнад ним из бо-
ри ма, на ко ји ма за нас од бур жо а зи је ни је хтео ни ко да гла са. Ја вља 
о на прет ку по кре та и по вољ ном ути ца ју на ма те ри јал ни по ло жај. 
Ја вља да ће из ја ви ти жал бу на из бор. Ре ше но: При ма се к зна њу”.8) 
Не ко ли ко ме се ци на кон кон гре са, на сед ни ци ГПУ ССДС и Упра ве 
Рад нич ког са ве за, одр жа не 5. сеп тем бра 1905, То па ло вић је би ран 
за ре ви зо ра Ме тал ског са ве за,9) а упо ре до с овом оба ве зом, То па-
ло вић се као сту дент Прав ног фа кул те та, 1905. го ди не, ан га жу је у 
ра ду Уни вер зи тет ског со ци ја ли стич ког клу ба. 

На збо ру Со ци јал де мо крат ске омла ди не на Уни вер зи те ту, 
одр жа ном 28.но вем бра (11.де цем бра) 1905. го ди не, у Бе о гра ду, а 
про тив за кљу чи ва ња зај ма са мо стал ске вла де са Аустро-Угар ском, 
го во ри ли су Ди ми три је Ту цо вић и Жив ко То па ло вић. Са жи ма ју ћи 
из ла га ња на збо ру, То по а ло вић је узео уче шћа у фор му ли са њу Ре-
зу лу ци је, где се у тач ки 1. ка же: “...На чел но је про тив на зај мо ви-
ма ко је за кљу чу ју да на шње ка пи та ли стич ке зе мље, јер они по гла-
ви то слу же ин те ре си ма вла да ју ћих кла са, њи хо вим за ле на шким, 
вла снич ким и не про дук тив ним опе ра ци ја ма, а глав ним де лом оп-
5)  Исто, као под 2. стр. 440.

6)  Исто, стр. 442.

7)  Исто, стр. 476.

8)  Исто, стр. 513.

9)  Исто, стр. 524.
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те ре ћу ју рад ни на род, на ба цу ју ћи му но ве по ре зе ра ди от пла те.” 
То па ло вић је у Ре зо лу ци ји на гла сио и то да со ци јал де мо крат ска 
ома ли ди на на Уни вер зи те ту: ...”2. Осу ђу ју ми ли та ри стич ке на-
кло но сти да на шње и пре ђа шње вла де, ко је, ова квим зај мо ви ма 
за не про дук тив не вој не це љи, по ја ча ва ју опа сност вој ске за здрав 
фи нан сиј ски жи вот и по ли тич ке сло бо де ове за мље и оне спо со-
бља ва ју зе мљу за кул тур ни и при вред ни рад, ко ји је Ср би ји та ко 
по тре бан”.10)

То па ло вић је одр жа вао при сну ве зу са Ту цо ви ћем, док је 
овај био у вој сци. Та ко, мар та 1906. го ди не, Ту цо вић из Ужи ца, 
упу ћу је до пис Лап че ви ћу, у ко ме из ме ђу оста лог, ка же да: “... Жив-
ко би до бро учи нио кад би ми по слао оне књи ге ко је то ли ко вре-
ме на че кам. Ме ђу њи ма тре ба да бу ду Пр ва и Дру га књи га ме ђу на-
род ног пра ва од Ри ви је ра. Та ко ће нај бо ље да ти до ка за да из ве сне 
ком про ми ту ју ће бо ле сти на гри за ју те ло али ум не”,11) а 5. (18). ма ја 
у дру гом пи сму Лап че ви ћу ве ли: “Мо лим те, ре ци Жив ку да сам 
Сло бо да но ву књи гу до био. Не ка узме но вац у Сте ва на”.12)

Фе бру а ра 1907. го ди не, Жив ко То па ло вић, уме сто Ди ми три-
ја Ту цо ви ћа при су ству је “Пе ла ги ће вој ве че ри” у Ве ли ком Беч ке-
ре ку (2-5. фе бру а ра 1907. го ди не), о че му је под не сен кра так из ве-
штај на сед ни ци ГПУ.13)

То па ло ви ће во ан га жо ва ње у син ди кал ном по кре ту озбиљ ни-
је за по чи ње 1905. го ди не, на Тре ћем кон гре су Рад нич ког Са ве за, 
одр жа ном 6. и 7. ју на 1905. го ди не, у Кра гу јев цу. Пред син ди кал-
ним де ле га ти ма, То па ло вић је го во рио о по тре би цен тра ли за ци је 
син ди ка ног по кре та та ко да се: ...”Рад по ка зао пло до но сни ји у Бе-
о гра ду но у уну тра шњо сти, што ни је ни чу до, јер је Бе о град еко-
ном ски раз ви је ни ји, а наш успех за ви си по гла ви то од то га, ко ли ки 
је еко ном ски раз ви так. Уко ли ко је на род еко ном ски раз ви је ни ји, 
уто ли ко је и наш успех ве ћи.” За тим је го во рио о ис ку стви ма у ра-
ду син ди ка та где је он ре ви зор. Ис та као је да по ли ци ја бр зо ре а гу-
је на по ја ву штрај ка, и по тре бу ка ко је: “Син ди ка ти ма у ин те ре су 
бр жи и ја чи еко ном ски раз ви так. А то син ди кал но ор га ни зо ва но 
рад ни штво мо же по сти ћи са мо та ко, ако те сно сто ји скоп ча но са 
со ци јал ном де мо кра ти јом, ко ја сво јом по ли тич ком бор бом мо же 
10)  Радничкеновине, 3. де цем бар 1905.

11)  Д. Ту цо вић:Сарбанадела, књи га пр ва, Бе о град, 1982, стр. 400-401.

12)  Исто, стр. 443.

13) АИРПС, Збор ник СДП, бр. 65-а, стр. 356-358; Д. Ту цо вић: Сабранадела, књи га пр ва, 
стр. 656.
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те ра ти еко ном ски раз ви так.14) На ове тврд ње ре а го вао је Дра го слав 
То до ро вић из Бе о гра да, а То па ло вић се у рас пра ви ја вљао још јед-
ном углав ном због фи нан сиј ских про бле ма у овом син ди ка ту где је 
био ре ви зор.

То па ло ви ћев рад у Са ве зу тек стил них и оста лих фа брич ких 
рад ни ка и рад ни ца ве о ма се осе тио, о че му се у из ве шта ју мар-
та 1906. го ди не, кон ста ту је: “Кад је у прет про шлој го ди ни Са вез 
до био од Глав ног Рад нич ког Са ве за стал но га ре ви зо ра, рад у Са-
ве зу раз ви јен је ве о ма жи во. Са вез је 1906. го ди не бро јао 250 прав-
них чла но ва са при хо дом од че ти ри хи ља де ди на ра”. То па ло вић 
је ор га ни зо вао не ко ли ко штрај ко ва, на при мер у фа бри ци што фа, 
фил цо ва них ше ши ра и че та ка у Бе о гра ду, где је син ди кат успе шно 
по сре до вао у спо ро ви ма из ме ђу по сло да ва ца и рад ни ка. Би ло је 
ор га ни зо ва но и две сто ти не збо ро ва, и кон фе рен ци ја, не ко ли ко 
за ба ва за члан ство а упра ва је одр жа ла 57 сед ни ца, две ван ред не 
скуп шти не. Ина че, То па ло вић је пре да вао и у Син ди кал ној шко-
ли.15)

То па ло вић је уче ство вао 26. фе бру а ра 1906. го ди не и у ра ду 
Скуп шти не Са ве за тек стил них рад ни ка. На овом ску пу, обра зо ван 
је штрај кач ки од бор, а при кра ју ра да Скуп шти не, го во рио је Жив-
ко То по а ло вић – ре ви зор Глав ног рад нич ког са ве за, упо зо рив ши: 
“... дру го ве и дру га ри це да се не за ва ра ва ју тре нут ним ус пе си ма, 
већ свом сна гом да ра де на по ди за њу сво је ор га ни за ци је...”16)

На ред не, 1907. го ди не, То па ло вић се по чет ком ав гу ста огла-
сио у “Рад нич ким но ви на ма”, на пи сав ши текст “Про ле тер ско Ва-
ље во”. Углав ном је ана ли зи рао ак тив но сти син ди кал них под од-
бо ра аба џиј ских, кро јач ких, ко жар ских, бер бер ских, тек стил них 
и оста лих под од бо ра, где је од 500 рад ни ка, у 14 под од бо ра би ло 
ор га ни зо ва но са мо сто ти нак рад ни ка. Ана ли зи ра ју ћи ста ње рад-
нич ког ста ле жа, То па ло вић као син ди кал ни функ ци о нер по ка зу је 
без ду шну екс пло а та ци ју рад ни штва од стра не по сло да ва ца ко ји су 
на све на чи не по ку ша ва ли да спре че син ди кал ни рад по је ди них ор-
га ни зо ва них рад ни ка и из но си фра пан тан по да так да по За ко ну о 
оси гу ра њу рад ни ка (ко ји рад ни ци ма то пра во обез бе ђу је са мо ако 
ра де у ра ди о ни ца ма од пре ко 25 за по сле них), у Ва ље ву не ће би ти 
ни је дан рад ник оси гу ран јер је 200 ра ди о ни ца до 5, а са мо 8 рад њи 
са пре ко пет стал но за по сле них.17) 
14) Радничкеновине, бр. 84,85,98,101,103-105, ок то бар-фе бру ар 1905-1906. Исто, стр. 366.

15) Радничкеновине, бр. 27-28, 4. и 7. мар та 1906; бр. 94, 12. но вем бар 1905. стр. 9.

16) Радничкеновине, бр. 35, 21. март 1906.

17)  Радничкеновине, бр. 90-91, 2. и 4. ав густ 1907.
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То па ло вић је 1910. го ди не, го во рио на збо ру Са ве за ко жар-
ско-пре ра ђи вач ких рад ни ка о зна ча ју син ди ка та за рад ни штво.18) 
Реч је о на ме ри Глав ног рад нич ког са ве за, 1911. го ди не, да пу тем 
гру пе спе ци јал них аги та то ра, где су по ред То па ло ви ћа, би ли још и 
Д. Ту цо вић, Н. Ве лич ко вић, Т. Кац ле ро вић, Дра ги ша Лап че вић и 
дру ги, ор га ни зу је низ збо ро ва и кон фе рен ци ја по чи та вој Ср би ји.19) 

По чет ком 1908. го ди не, на кон озбиљ не кри зе у ССДП, уочи 
до ла ска Ту цо ви ћа са док тор ских су ти дја из Бер ли на, То па ло вић је, 
за јед но са не ко ли ци ном ви ђе ни јих пар тиј ских ак ти ви ста, за сту пао 
те зу да је нео п ход но да Ту цо вић до ђе у Ср би ју и да ин тен зив но 
ра ди на при пре ми Ше стог кон гре са ССДП. На овом кон гре су Ту-
цо вић је ус пео да пре ва зи ђе кри зу у ССДП, и не до зво ли це па ње на 
де сну и ле ву фрак ци ју, упра во по пи та њи ма из бо ра, аги та ци је, као 
и де ло ва ња со ци јал де мо кра та у се о ским сре ди на ма Ср би је. Је дан 
од за па же ни јих го вор ни ка на на ред ном Сед мом кон гре су ССДП 
одр жа ном у Бе о гра ду, 17-19. ма ја 1909. го ди не, био је и Жив ко То-
па ло вић.

Исте го ди не, То па ло вић је, на зах тев ГПУ био од ре ђен да 
1.(14) ок то бра 1909. го ди не, го во ри на збо ро ви ма у свим квар то-
ви ма Бе о гра да, по во дом ди ску си је о про јек ту За ко на о рад ња ма 
у На род ној Скуп шти ни на те му: “Са ста нак на род не скуп тши не и 
зах те ви рад нич ке вла сти.20) То па ло вић је мар та 1909. го ди не, пр ви 
пут по из ла ску из вој ске го во рио у квар ту “Три кљу ча”, као и на пр-
во мај ским ма ни фе ста ци ја ма рад ни ка 1910. го ди не на По зо ри шном 
тр гу, ка да су рад ни ци про де фи ло ва ли Бе о гра дом.21) На ве ли ком јав-
ном про тест ном збо ру у Бе о гра ду 2.(15) ма ја 1910. го ди не, у Ко-
лар цу, са ге слом: “За јав но оси гу ра ње: Про тив пљач ке над ни ца!” 
по во дом из ме на у про јек ту За ко на о рад ња ма и оси гу ра њу рад ни-
ка, по ред Ди ми три ја Ту цо ви ћа, го во рио је и Жив ко То па ло вић,22) 
ина че со ци јал де мо крат ски од бор ник бе о град ске оп тши не и члан 
фи нан сиј ске кон тро ле ССДП.23) То па ло вић је ов де по но вио ра ни је 
из ре че не тврд ње (на збо ру од 21. мар та 1910. го ди не ис пред На род-
ног по зо ри шта за ка за ном по во дом зах те ва за оп ште пра во гла са)24) 
да рад нич ки ста леж тре ба да се бо ри за по бољ ша ње свог не са мо 
18)  Радничкеновине, бр. 50, 27. април 1910.

19)  Српскасоцијалдемократскапартија1903-1918, Бе о град, 1978, стр. 366.

20)  Радничкеновине, 13. јун 1909.

21)  Радничкеновине, бр. 46, 18. април 1910.

22)  Радничкеновине, 4. мај 1910.

23)  Радничкеновине, бр. 54, 6. мај 1910.

24)  Радничкеновине, 23. март 1910.
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по ли тич ког, већ у пр вом ре ду еко ном ског и со ци јал ног по ло жа ја у 
гра ђан ском дру штву. У овим пар тиј ским, ре кли би смо син ди кал-
ним ак тив но сти ма Жив ка То па ло ви ћа ва ља по тра жи ти ко ре не ње-
го вих ка сни јих ин те ре со ва ња за со ци јал ни и син ди кал ни по ло жај 
рад нич ког ста ле жа у Ср би ји, о че му ће оста ви ти број на пи са на до-
ку мен та и све до чан ства о јед ном вре ме ну, по ли тич ким, а пре све га 
со ци јал ним при ли ка ма.

У ово до ба, То па ло вић је био у ре дак ци ји “Рад нич ких но ви-
на” а по ред за па же не ди ску си је на Осмом кон гре су ССДП, одр жа-
ном 6-8. ју на 1910. го ди не, у Бе о гра ду, То па ло вић је био ре фе рент 
и пред ла гач Ре зо лу ци је о аграр ном пи та њу. Зна чај ове ре зо лу ци-
је је мно го струк. Срп ски со ци јал де мо кра ти све до ово га кон гре са 
ни су обра ћа ли па жњу на се ло, иако је био за ви дан број се о ских 
на јам них рад ни ка, а го то во у сва ком кра ју је био по је дан ви ђе ни-
ји зе мљо де лац ко ји је на ги њао иде ја ма со ци јал не де мо кра ти је, на 
при мер Миљ ко Са вић из ива њич ког кра ја, окре нут иде ја ма со ци-
јал не прав де, јед на ко сти и со ли дар но сти.

На кон гре су је раз ма тра на и тач ка о аграр ном пи та њу, а 
ре зо лу ци ја ко ју је пред ло жио То па ло вић, био је прак тич но пр ви 
ко рак у ра ду со ци јал де мо кра та на се лу. О то ме се, у усво је ној ре зо-
лу ци ји ка же: “... Со ци јал на де мо кра ти ја је не са мо ду жна да при ђе 
тим еле мен ти ма на се лу. Она, још има, и нај ве ће га ин те ре са да их 
при до би је за се бе, јер ће то ње ној ак ци ји и по ли тич кој и син ди кал-
ној, ко ри сти ти у нај ве ћој ме ри у сва ком по гле ду. Уоста лом, обр ну-
то оној на род ној ре чи – ако не ће Му ха мед бре гу, брег ће Му ха ме-
ду; ако со ци ја ли зам не ће да при ђе се лу, се ло при ла зи, и мо ра да 
при ла зи со ци ја ли зму!”.25) На овом кон гре су, по ред Ј. Кли ки ћа и Р. 
Жив ко ви ћа, То па ло вић је иза бран за чла на фи нан сиј ске кон тро ле.

То па ло вић ко ји ни је пре ки дао углав ном струч но и про фе-
си о нал но ин те ре со ва ње, углав ном у обла сти прав них на у ка, још је 
мар та-апри ла 1905. го ди не у Рад нич ким но ви на ма об ја вио пре вод 
бро шу ре К. Ка уц ког и Б. Шен лан ка под на зи вом: “На че ла и зах те ви 
со ци јал не де мо кра ти је”.26) Те о риј ско-по ли тич ки рад у ССДП огле-
дао се и у ра ду Шко ле за аги та то ре, а би ло је и за па же но ње го во 
кан ди до ва ње, мар та 1910. го ди не, на ли сти ССДП за оп штин ске 
из бо ре у Бе о гра ду (и то за ме сто “кме та-прав ни ка”), по ред А. Па-
вло ви ћа и Ду ша на По по ви ћа. 

Овај по ли тич ки ан га жман То па ло ви ћа је био по ли тич ки ра-
зу мљив, с об зи ром на по ка за ну ис тра жи вач ку ак тив ност у обла сти 
25)  Радничкеновине, бр. 71, 15. јун 1910.

26)  Радничкеновине, од 16. мар та до 23. апри ла 1905.
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прав них на у ка, јер је био бли зак са рад ник То ме Жив ко ви ћа, кри ви-
ча ра, про фе со ра Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, где је и са ра ђи вао 
на Ка те дри за кри вич но пра во.

По чет ком 1909. го ди не То па ло вић је об ја вио у то вре ме 
за па же ну књи гу: “Кри вич но пра во: по пре да ва њи ма др Бо жи да ра 
Мар ко ви ћа. Из ра дио др Жив ко То па ло вић”, а на ред не две го ди не 
и књи ге: “Смрт смрт ној ка зни од Ј. Штер на” (пре вео с не мач ког 
Жив ко То па ло вић), Бе о град, 1911; и “Гра нич не ме ђе Уми шља ја и 
не ха та”, Бе о град, 1911. го ди не. Пр ва је књи га про ду же так ње го ве 
књи жи це из 1909. го ди не на те му: “Про тив це тињ ских љу до жде-
ра. Ал берт Бер нер: Про тив смрт не ка зне” (Бе о град, 1909) и ба ви 
се смрт ном ка зном у све тлу кри вич ног пра ва (али са со ци јал де-
мо крат ског гле ди шта). То па ло вић кон ста ту је да је со ци ја ли стич-
ки про ле та ри јат нај ва жни ји и нај по у зда ни ји но си лац бор бе про тив 
вар вар ске смрт не ка зне: “... Је ди но вас пи та ње ко је рас про сти ру со-
ци ја ли стич ке пар ти је; је ди но по ди за ње ши ро ких ма са рад ног на ро-
да по ли тич ком и син ди кал ном ак ци јом, је ди но моћ ор га ни зо ва ног 
про ле та ри ја та сви ју зе ма ља, ко ја ра сте, је су у ста њу да бу ду пре по-
на кул тур ној сра мо ти, смрт ној ка зни...”. За то, То па ло вић из ри чи то 
на по ми ње: “... Ми у Ср би ји не ма мо ра чу на да пи та ње ве штач ки 
под гре ва мо. Нас на ду жност опо ми њу ско ро сва ко днев на уби ства, 
ко ја се вр ше пред очи ма ма се на ро да...”27)

Раз ра ђу ју ћи не ке те мељ не по став ке кри вич ног пра ва, у ра-
ду: “Гра нич не ме ђе уми шља ја и не ха та”, пу бли ко ва ном у Бе о гра ду 
1911. го ди не, То па ло вић ће пре ци зи ра ти со ци јал не за дат ке кри вич-
ног пра ва: “... има пр ву за да ћу да фор ми ра прав ни по ре дак, да ре че: 
Шта се има сма тра ти за за кон ско пра во, а шта за не пра во. И кад 
за кон то ура ди, он да др жа ва, ко ја се ка рак те ри ше ти ме што има на 
рас по ло же њу је дан кван тум ве ли ке и до бро ор га ни зо ва не фи зич ке 
си ле, на го ни сва ко га по је дин ца да мо ра по што ва ти на ред бе прав-
но га по рет ка. Ако он то не ће, би ва на гнан си лом”.28)

У вре ме бал кан ских ра то ва То па ло вић је био мо би ли сан у 
Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји. Тих го ди на су сре ће мо ње го во име у 
пи сми ма Ту цо ви ћа ко ји зах те ва од “Рад нич ких но ви на” где је То-
па ло вић био у уред ни штву да ње го ве за бе ле шке пи са не у Ов чем-
по љу 1912-1913. го ди не, сре ди То па ло вић: “Ја бих са мо же лео да 
тај по сао свр ше дру го ви Ду шан По по вић и Жив ко То па ло вић, а да 
пре гле да Пар тиј ска упра ва”.29) То па ло вић је био и је дан од стал но 
27)  На ве де но де ло, стр. 5.

28)  Исто, стр. 5.

29)  Радничкеновине, бр. 66, 7. март 1915. (до да так).
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ан га жо ва них уред ни ка “Бор бе” (по ред Лап че ви ћа и Ду ша на По-
по ви ћа). У “Рад нич ким но ви на ма”, сеп тем бра 1913. го ди не, на ја-
вљен је текст “Исто риј ски ка рак тер кри ми на ли те та - Ми ли та ри зам 
и рат (ис ку ства из бал кан ских ра то ва)”, ко ји је тре бао да се об ја ви 
у “Бор би” кра јем 1913. и по чет ком 1914. го ди не.

На исту те му, То па ло вић је под нео ре фе рат под на сло вом: 
“О ми ли та ри зму” на Де се том кон гре су ССДП, одр жа ном у Бе о-
гра ду, 1.(14) фе бру а ра 1914. го ди не, То па ло вић је ис ти цао ути цај 
ми ли та ри зма у ре ша ва њу на ци о нал них и др жав них пи та ња на Бал-
ка ну, уме сто да се ти про бле ми ре ша ва ју на де мо крат ски на чин-
спо ра зу мом бал кан ских на ро да.30) Ру цо вић је ди ску ту ју ћи на пе тој 
сед ни ци кон гре са, 1.(14) фе бру а ра, а по во дом овог ре фе ра та Жив-
ка То па ло ви ћа из ја вио да бал кан ски на ра ди не ма ју ве ћег не при ја-
те ља од ми ли та ри зма и мо нар хи зма...” Из но си да је ми ли та ри зам 
умно го ме крив за срп ско-бу гар ски рат. Док је на род у пр ви рат и 
ишао са из ве сним рас по ло же њем, до тле у дру ги рат не би ни по што 
ишао, да ни је на мо ран са мим си сте мом ми ли та ри зма, си сте мом 
сле пе по кор но сти и вар вар ских ка зни. Бо ре ћи се про тив ми ли та ри-
зма, со ци јал на де мо кра ти ја се не бо ри са мо за пу ну де мо кра ти ју у 
сво јој зе мљи, већ се бо ри и за мир на “Бал ка ну”.

По чет ком Пр вог свет ског ра та, То па ло вић се за де сио као 
по моћ ник ађу тан та у шта бу пу ка, а но вем бра исте го ди не, био је 
лак ше ра њен и ле чио се у ча чан ској бол ни ци, да би се убр зо на шао 
у аустриј ском за ро бље ни штву, нај пре у Угар ској (Шо проњ), а за-
тим у јед ном ло го ру (Аша ху), бли зу Салц бур га, у Аустри ји. Ода тле 
се 1.(14)де цем бра 1914. го ди не, ја вио Дра ги ши Лап че ви ћу у Ско-
пље, ре чи ма да је здра во и до бро. У сле де ћем пи сму од 12. де цем-
бра 1914. го ди не, оба ве шта ва Лап че ви ћа да су му се ја ви ли Ка уц ки, 
Вик тор Адлер и Ема ну ел Бу хин гер, ко ји су га снаб де ва ли књи га ма 
и но ви на ма.31) 

Са То па ло ви ћем су се до пи си ви а ли: Зоф ка Кве дер-Де ме-
тро вић, (књи жев ни ца из Љу бља не), Ју рај Де ме тро вић, Сре тен Јак-
шић. Јед но вре ме пи сао је и за “Ne ue Ze it”, што је на и шло на нео-
до бра ва ње хр ват ских со ци јал де мо кра та.

У вре ме при пре ма за Шток холм ску кон фе рен ци ју, То па-
ло вић из Аша ха, у пи сму Дра ги ши Лап че ви ћу (од 19. сеп тем бра 
1917) за ме ра што ни је при стао да иде у Шток холм ре чи ма: “Лу до, 
30)  Радничкеновине, бр. 7, 8,10, 12. фе бру ар 1914.

31)  Лап че вић-Ми лен ко вић: Препискасрпскихсоцијалистаутокупрвог светскограта, 
Бе о град, 1979, стр. 43.
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лу до, цео свет хо ће та мо да иде, па ај де мо и ми”32), да би му Лап че-
вић у од го во ру од 12. ок то бра 1917. на вео чак че ти ри раз ло га због 
ко јих ни је при стао да оде на ме ђу на род ну кон фе рен ци ју у Шток-
холм33), где су Ду шан По по вић и Кац ле ро вић тра жи ли по моћ за 
срп ски на род у оку пи ра ној Ср би ји и об у ста ву ра та.

По чет ком фе бру а ра 1918. го ди не, пу штен је из за ро бље-
ни штва као бо ле сник-ин ва лид и пре ко Швај цар ске, Фран цу ске и 
Ита ли је сти гао на Со лун ски фронт. Ни је се озбиљ ни је ба вио по-
ли ти ком. На све мо гу ће вер зи је око ње го вог пу шта ња из за ро бље-
ни штва ко је су кру жи ле ме ђу со ци јал де мо кра та ма, То па ло вић је 
ла кон ски за пи сао сле де ће ре до ве: “На ши аустриј ски дру го ви су 
по ка за ли ин те ре со ва ње за ме не и на ше за ро бље не дру го ве. Ја сам 
се та ко мо гао ста ви ти у ве зу Ме ђу на род ним и Срп ским цр ве ним 
кр стом у Же не ви ко ји су по ма га ли на ше за ро бље ни ке сла њем жи-
вот них на мер ни ца. За шти ту нам је ука зи вао швај цар ски по сла ник 
у Бе чу ко ји је за сту пао ин те ре се Ср би је. Са њим сам, као ње гов ту-
мач об и шао за ро бље нич ке ло го ре. По чет ком 1918. при ли ком раз-
ме не те шких ра ње ни ка из ме ђу срп ске и аустриј ске вој ске, раз ме-
њен сам и ја и оти шао на Крф и Со лун ски фронт”.34)

То па ло вић је сре ди ном 1918. го ди не,35) ве о ма нео д лу чан ка-
да је реч о бор би две стру је у со ци јал де мо крат ском по кре ту: оних 
оку пље них око Ду ша на По по ви ћа у Лон до ну и дру ге око Ко ми те та 
ССДП у Па ри зу, чи ји пред став ник Са ва Му зи кра вић, у јед ном пи-
сму, 26. ју на 1918. го ди не, ова ко пре ци зи ра рад срсп ких со ци јал-
де мо кра та: “... Тре ба су зби ја ти две ства ри у на шем по кре ту, ко је 
су обе штет не по ње га: ци мер валд-кин та ли зам и бољ ше ви зам...”36)

Оп шта је кон ста та ци ја да се То па ло вић ни је ак тив но ба-
вио по ли тич ким пи та њи ма за вре ме Пр вог свет ског ра та,37) из у зев 
ху ма ни тар ном про бле ма ти ком у оде ле њу за за ро бље ни ке при Ми-
ни стар ству фи нан си ја. Свој бо ра вак у за ро бље нич ком ло го ру, ис-
ко ри стио је да на пи ше јед ну бро шу ру: “За на ше за ро бље ни ке”, у 

32)  Исто, стр. 204.

33)  Исто; Кон сул то ва ти: Д. Лап че вић: Окупација, Бе о град, 1926, стр. 38.

34)  Жив ко То па ло вић: ЗачецисоцијализмаикомунизмауЈугослаивји, Лон дон, 1960, стр. 
43.

35)  Исто, стр. 316.

36)  Исто, стр. 320.
37)  Реч је о сле де ћим на пи си ма Ж. То па ло ви ћа у ино стра ним ча со пи си ма: “Dem An den ken 

Di mi trij Tus so vits gef fa len am 24, No vem ber 1914 bei Laz za re vits”, DieNeueZeit, N.22, 
26.2.1915, str. 641-646; pre štam pa no u: Glasslobode, br. 30-32, Za greb, 1917; или у Цело-
купнаделаДимитријаТуцовића, Пр ва све ска, Бе о град, 1974, стр. 7-13. Кон сул то ва ти: 
УспоменаДимитријаТуцовића, Бе о град, 1925.
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из да њу Срп ског цр ве ног кр ста, об ја вље ну на Кр фу 1918. го ди не. У 
вре ме по бу не мор на ра у Ко то ру, но вем бра 1918. го ди не, бо ра ви у 
При мор ју.38) По чет ком де цем бра 1918. го ди не, ја вио се из Са ра је ва, 
Дра ги ши Лап че ви ћу у Бе о гра ду,39) оба ве шта ва ју ћи га да је одр жао 
јед но успе шно и по се ће но пре да ва ње. На и ме, де цем бра 1918. го-
ди не, То па ло вић је одр жао пре да ва ње на те му: “Со ци јал на де мо-
кра ти ја пре ма ак ту ел ним пи та њи ма” где је ус твр дио: “... Ми зна мо 
да се осци ја ли стич ки на чин про из вод ње не мо же на мет ну ти си лом 
и да ње га мо же би ти тек иза из вје сног ступ ња тех нич ког раз ви ћа 
ра да и иза ства ра ња рад нич ке ве ћи не у дру штву. Да нас ни је на ше 
до ба да вла да мо. Ми смо се вр ло ла ко мо гли до ко па ти вла де... Али 
ми се не игра мо по ли ти ке ни ти хо ће мо да увла чи мо рад нич ку кла-
су у бе сми сле не аван ту ре. Та да ка да до ђе на ше до ба ми ће мо узе ти 
сву власт у сво је ру ке ми лом или си лом, ако се бур жо а зи ја во љи 
ве ћи не не бу де хтје ла по ко ри ти...”.40)

На За кључ ном син ди кал ном кон гре су у Ср би ји одр жа ном 
17-18. апри ла 1919. го ди не у Бе о гра ду, То па ло вић је пред ло жио да 
се осну је Глав ни рад нич ки са вез у чи ју се упра ву би ра 31 члан и 
што пре при сту пи кон гре су ује ди ње ња.41)

2.ПРОТИВБОЉШЕВИЗМА–ЗА
ИСТИНСКУСОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈУ(1920-1941.)

По сле Пр вог свет ског ра та, То па ло вић на ста вља де лат ност 
на три стра не: у Со ци ја ли стич кој пар ти ји Ју го сла ви је, син ди ка ти-
ма и на по љу при ме ње не, од но сно пу бли ци стич ке на у ке, углав ном 
при вред не и со ци јал не по ли ти ке об ја вив ши на де се ти не књи жи ца 
ко је су на и шле на до бар при јем у ре до ви ма рад ни ка.

У то ку 1920. го ди не, до шло је до ује ди ње ња де сних со ци-
ја ли ста из хр ват ске, Сло ве ни је, Бо сне и Хер це го ви не и Вој во ди не 
и ство ре на је Со ци јал де мо крат ска стран ка Ју го сла ви је. У пр вој по-
ло ви ни 1921. го ди не, обра зо ва на је Со ци ја ли стич ка рад нич ка пар-
ти ја Ју го сла и вје, а у Сло ве ни ји је де ло ва ла Ју го сло вен ска со ци јал-
де мо крат ска стран ка. На ред не, 1921. го ди не у Бе о гра ду, 2. ав гу ста, 
све три стран ке су обра зо ва ле Со ци ја ли стич ку за јед ни цу Ју го сла-
ви је, а 18. де цем бра 1921. го ди не обра зо ва на је и Со ци ја ли стич ка 
38)  Ж. То па ло вић:ЗачецисоцијализмаикомунизмауЈугославији, Лон дон, 1960. стр. 44.

39)  Препискасрпскихсоцијалиста..., стр. 468.

40)  На ве де но де ло, стр. 29.

41)  На ве де но пре ма: Радничкеновине, бр. 97, 98, 99, 101 и 104, 1919.



СПМброј3/2009,годинаXVI,свеска25. стр.271-300.

282

пар ти ја Ју го сла ви је. Убр зо је оформ љен и Глав ни рад нич ки са вез 
Ју го сла ви је.

Ове ор га ни за ци је, чак и на кон до но ше ња Об зна не, ни су 
ус пе ле да оку пе ве ћи број рад ни ка и сво јих сим па ти зе ра, из ме ђу 
оста лог и због то га што је: “... ује ди ње ње ју го сло вен ских со ци јал-
ре фор ми ста из вр ше но од стра не не ко ли ци не во ђа, а у све му то ме 
члан ство уоп ште ни је уче ство ва ло. С об зи ром на чи ње ни цу да је 
из ме ђу цен тру ма ша и Ко ра ће вић при ста ли ца во ђе на ре ла тив но ду-
го трај на оштра бор ба, ра зу мљи во је што след бе ни ци обе пар ти је 
ни су мо гли да схва те на гао за о крет и до ју че ра шње не по мир љи ве 
про тив ни ке при хва те за пар тиј ске дру го ве”.42) 

Уза јам на бор ба из ме ђу при ста ли ца В. Ко ра ћа и Жив ка То-
па ло ви ћа, за вр ши ла се апри ла 1928. го ди не до ми на ци јом То па ло-
ви ћа ко ји ће на че лу СПЈ оста ти све до кра ја ра та, па и ка сни је 
у еми гра ци ји. Од 1923. го ди не, СПЈ је члан Со ци ја ли стич ке ин-
тер на ци о на ле. Исте го ди не на скуп штин ским из бо ри ма осво ји ла 
је два по сла нич ка ман да та. На из бо ри ма 1938. го ди не, кан ди да ти 
СПЈ су би ли на ли сти опо зи ци о ног бло ка, а То па ло вић је имао за-
па же ну уло гу у овим по ли тич ким зби ва њи ма.

За по је ди не исто ри о гра фе То па ло вић је био ин те ре сант на 
лич нот. По се до вао је: “... ши ро ко обра зо ва ње (док тор Бер лин ског 
уни вер зи те та го во рио три свет ска је зи ка), нај бо ље је по зна вао те о-
ри ју и прак су Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле у Ју го сла ви ји, об и-
шао је го то во по ла Евро пе, на ла зио се стал но у по кре ту. По све му 
то ме То па ло вић је био ви ше ре пре зент европ ске со ци јал де мо кра-
ти је не го ју го сло вен ских со ци ја ли ста...”.43)

То па ло вић ће од и гра ти ве жну уло гу у при пре ми и кре и-
ра њу про гра ма на Кон гре су ује ди ње ња у Бе о гра ду, апри ла 1919. 
го ди не. У по сле рат ној исто ри о гра фи ји ве о ма се ма ло спо ми њао 
удео То па ло ви ћа. Ма да је То па ло вић у сво јој књи зи: “За че ци со-
ци ја ли зма и ко му ни зма у Ју го сла ви ји” твр дио су прот но: “... Ово 
је исти на, Кон грес одр жан у Бе о гра ду апри ла 1919. го ди не, ни је 
ство рио Ко му ни стич ку пар ти ју. Та је пар ти ја ство ре на тек у Ву-
ко ва ру го ди ну да на доц ни је. Али су у Бе о гра ду ко му ни сти ус пе ли 
јед но: да се при кри ве но уву ку у со ци ја ли стич ку пар ти ју и по том 
зло у по тре бе за ту ђе ци ље ве по ште ну ве ру де мо крат ских со ци ја-
ли ста...”.44) Су коб из ме ђу бољ ше ви ка ко ји су при хва ти ли дик та те 
из Мо скве и цен тру ма ша, кул ми ни рао је на Ву ко вар ском кон гре су, 

42)  То ма Ми лен ко вић: СоцијалистичкапартијаЈугослаивије, Бе о град, 1974. стр. 690.

43)  Исто, стр. 693.

44)  Исто, стр. 465.
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где је То па ло вић, као тре ћи ре фе рент, на сту пио са те мом: “Ак ци-
о ни про грам Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је” (Бе о град, 1920). 
Ре зул тат бор бе са бољ ше ви ци ма био је из два ја ње тзв. “цен тру ма-
ша” (пот пи сни ка “Ма ни фе ста опо зи ци је”) од но сно њи хо во ис кљу-
че ње из КПЈ.45)

О то ме је То па ло вић оста вио низ ве о ма ин те ре сант них за-
пи са у ома њој сту ди ји: “За че ци со ци ја ли зма и ко му ни зма у Ју го сла-
ви ји” (Лон дон, 1960). На основ но пи та ње: Ко сно си од го вор ност 
за стра да ње рад нич ког по кре та у Ју го сла ви ји, ја сно је за пи сао: “...
Мо сква и ру ски бољ ше ви ци. Они су ра ди сво јих ци ље ва на ме та ли 
бор бе ном де лу рад нич ке кла се у Ју го сла ви ји по ли ти ку ко ја је би ла 
у пу ној не сра зме ри са сна га ма те кла се. Мо сква је по чев од 1918. 
го ди не све сно раз би ја ла све рад нич ке по кре те у Евро пи и гу ра ла 
их у ка та стро фу. Тој суд би ни ни је из бе гао ни рад нич ки по крет у 
Ју го сла ви ји. Дру ги су кри вац је сте вла да ју ћи ре жим у Ју го сла ви ји 
чи ји но си о ци ни су има ли раз у ме ва ња ни за ду би ну и за ма шај про-
ме на ко је су се вр ши ле у Ру си ји, сред њој Евро пи и Ју го сла ви ји.46)

Упо ре до са адво кат ском ка ри је ром, То па ло вић (као док тор 
бер лин ског уни вер зи те та), био је 1925-26. го ди не, иза бран за Цен-
трал ног се кре та ра Рад нич ких ко мо ра, а на ред не две го ди не, био 
је шеф сер ви са за одр жа ва ње ве за са рад нич ким по кре ти ма у Ме-
ђу на род ном би роу ра да у Же не ви. На кон по врат ка из Же не ве, је 
по но во адво кат, а 1929. го ди не, иза бран је за пред сед ни ка СПЈ. Био 
је глав ни уред ник “Рад нич ких но ви на”, и члан Цен трал не упра ве 
Са ве за при ват них на ме ште ни ка и Пред сед ник Рад нич ке ко о пе ра-
тив не за дру ге.

Ови би о граф ски по да ци са гла сни су са ње го вим те о риј-
ско-по ли тич ким на пи си ма. Већ 1920. го ди не, То па ло вић је об ја вио 
кра ћу књи жи цу “О нов цу: Те о ри ја нов ца из ло же на с об зи ром на 
ре ше ње ва лут ног пи та ња” (Са ра је во, 1920), као и дру гу рас пра ву 
на слич ну те му: “Оску ди ца нов ца, рат ни ду го ви и рат на оште та” 
(Са ра је во, 1920) где је за пи сао: “... Уште де у др жав ном бу џе ту мо-
гу се учи ни ти са мо на оним из да ци ма где се др жа ва ја вља као ора-
ни за ци ја кла сне вла да ви не, као ор га ни за ци ја фи зич ке и тех нич ке 
си ле да се ма се др же у по кор но сти”.47) Уочи ди ску си је у ко му ни-
стич ком по кре ту о на ци о нал ном пи та њу по чет ком 20-тих, То па-
ло вић је уви део ре ал ност пле мен ских раз ли ка у фор ми ра њу ју го-
сло вен ске др жа ве у јед но став ној тврд њи: “Пле ме на по сто је. Она 
45)  С. Цвет ко вић: ИдејнаборбауКПЈ1919-1928, Бе о град, 1985, стр. 86.

46) ЗачецисоцијализмаикомунизмауЈугославији, Лон дон, 1960, стр, 132-133.

47)  На ве де но де ло, стр. 44-45.
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по сто је као по ли тич ка, као ду хов на, и у из ве сној ме ри чак и као 
еко ном ска са мо стла на моћ. Њи ма се мо ра да ти мо гућ ност да као 
та ква у др жа ви до ђу до из ра жа ја, и мо ра се про пу сти ти вре ме на 
да жи вот у за јед нич кој др жа ви, са о бра ћај и при вре да, по сте пе но 
из пле ме на ство ре ју го сло вен ски на род...”.48) Утом сми слу ана ли-
зи рао је по ло жај ју го сло вен ских лу ка, на ро чи то у Ри је ци, ко ја иако 
под стра ном оку па ци јом, ипак, при род но гра ви ти ра пре ма за ле-
ђу.49) Сход но свом со ци јал де мо крат ском на сле ђу, То па ло вић се за-
ла гао и за фе де ра ци ју бал кан ских на ро да, о че му је оста вио чак и 
ома њу бро шу ру-за пис са Пр ве Бал кан ске Кон фе рен ци је одр жа не у 
Ати ни 5-12. ок то бра 1930. го ди не.50) 

Не по мир љи ви про тив ник бољ ше ви зма, То па ло вић ће у тек-
сту: “Две раз ли чи те ре во лу ци је”, за бе ле жи ти да со ци јал де мо кра ти 
има ју да се бо ре не са мо про тив до ма ће бур жо а зи је, већ и про тив 
убит стве них ре во лу ци о нар них за блу да: “... бор ба са бољ ше вич ким 
уче њем и прак сом, бор ба ко ја је за цео рад нич ки по крет пи та ње 
жи во та и смр ти, сто ји на ма да нас из над све га...”51) У пред го во ру 
књи ге: Р. Авра мо ви ћа: “Бу дућ ност со вјет ске Ру си је”, об ја вље не 
у Бе о гра ду, 1924. го ди не, То па ло вић ће на пра ви ти раз ли ку из ме-
ђу марк си зма, ко му ни зма и бољ ше ви зма ре чи ма: “... Али оно што 
бољ ше ви зам бит но раз два ја од марк си зма, је сте ње го во сле по обо-
жа ва ње си ле, ве ро ва ње да се и раз ви так дру штва да на си ло ва ти, да 
сло бод на рад нич ка кла са, ако је све сна и од луч на, мо же по ву ћи са 
со бом нео бра зо ва не и не за до вољ не сит не се љач ке и сит но бур жо а-
ске еле мен те по став ши са њи ма нај моћ ни ји дру штве ни фак тор...52), 
а до пу ни ти је и са зна њем да се на кон ра та по дво ји ла два ти па со ци-
ја ли зма: “де мо крат ски и ауто ри та тив ни. Де мо крат ски со ци ја ли зам 
сма тра да је ну жно по ди за ти рад нич ку кла су у це ли ни ње ној. Ни-
ка ква ма њи на, ма ко ли ко иде ал на би ла, ни је у ста њу ни че га трај ног 
ство ри ти, јер ће нај леп ше де ло увек би ти за до во ље но у ми ру мра ка 
и не зна ња ши ро ке ма се...”53)

У до ба ше сто ја ну ар ске дик та ту ре, То па ло вић ће твр ди ти да 
је је ди ни из лаз у де мо крат ској др жав ној упра ви по пут фе де ра ци-
48)  Жив ко То па ло вић: “На бли ском ис то ку”, Рас пра ва об ја вље на у беч ком со ци ја ли стич-

ком ли сту DerKamph, Оси јек, 1920, стр. 22. Кон сул то ва ти: Турска, Бе о град, 1932, стр. 
84.

49)  Жив ко То па ло вић: Јадранскелуке, Бе о град, 1925, стр. 12.

50)  Жив ко То па ло вић: НаБалканскиспоразум, За греб, 1931, стр. 31.

51)  Ж. То па ло вић: Дверазличитереволуције, Бе о град, 1924, стр. 15.

52)  Р. Авра мо вић: БудућностсовјетскеРусије, пре вод и пред го вор од Др Жив ка То па ло ви-
ћа, Бе о град, 1924, Со ци ја ли стич ка књи жа ра “Ту цо вић”, стр. 1-3.

53)  Т. Дан: РадникусовјетскојРусији, пре вод Ми ли ца То па ло вић; Увод: “Ме то ди ре во лу-
ци је” од Др Жив ка То па ло ви ћа”, Бе о град, 1924, стр. 14.
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је др жа ва на Бал ка ну, уз не из бе жно ис ти ца ње да фа ши зам пред-
ста вља ве ли ку опа сност за на ро де на Бал ка ну, као и за европ ски 
мир. За то, нео п ход но је без у слов но: “... на пу сти ти сва ку ми сао 
дик та ту ре. Ну жно је без у слов но што пре при ћи де мо крат ској др-
жав ној упра ви. Из да на шњег уну тра шњег ха о са и фал си фи ко ва не 
пар ла мен тар не вла да ви не тре ба иза ћи обра зо ва њем јед не ши ро ке 
ко а ли ци је, рас пу шта њем да на шње скуп шти не и вр ше њем пот пу-
но сло бод них из бо ра...”54) У Ре зо лу ци ји на кон гре су СПЈ из 1923. 
го ди не, То па ло вић је пред ви ђао пле мен ску са мо у пра ву у ви ду: “... 
без у слов ног га ран то ва ња устав ног, гра ђан ског, по ли тич ког и прав-
ног је дин ства свих гра ђа на Ју го сла ви је, ак тив ну со ци јал ну по ли ти-
ку,55) а кон ти ну и тет та кве по ли ти ке То па ло вић угра ђу је и у про грам 
Опо зи ци је из ок то бра 1937. го ди не.56)

То па ло вић је за раз ли ку од мно гих сво јих са вре ме ни ка ко-
ји су за не се ни ро ман ти змом 19. ве ком, у др жа ви ви де ли са мо по-
ли тич ку и кул тур ну упра ву, са гле дао и ње ну при мар ну-при вред ну 
функ ци ју. За то и по ста вља те мељ но пи та ње: “Да ли је та ко зва на 
ин те ли ген ци ја ко ја упра вља др жа ва ма и по ли тич ким пар ти ја ма би-
ло у де мо кра ти ји, би ло у фа ши зму спо соб на да ре ша ва при вред не 
про бле ме? Она се по це ло ме сво ме вас пи та њу, по мен та ли те ту и 
зва њу по ка за ла не спо соб на за то. На ме ће се ну жда реформедржа-
ве у ци љу ње ног оспо со бље ња за вр ше ње при вред них функ ци ја. 
Вр хов на по ли тич ка упра ва ко ја у де мо кра ти ји ни че из оп штег пра-
ва гла са, мо ра да се до пу ни ор га ни ма за ди ри го ва ње при вре де ко ји 
ће иза ћи из са ме при вре де и ор га ни зо ва ње при вред них кла са...”.57)

За ни мљи ве су и То па ло ви ће ве со ци о ло шке ана ли зе со ци-
јал не и кла сне струк ту ре ме ђу рат ног гра ђан ског дру штва у Кра-
ље ви ни Ју го сла ви ји. Те о риј ска ма три ца са др жа на је у по и ма њу 
сред њих ре до ва као: “са мо стал них, не за ви сних рад ни ка. То су она 
при вред но ак тив на ли ца ко ја ни су у ту ђем на јам ном ра ду, а не жи-
ве ис кљу чи во или по гла ви то од ту ђег већ од свог лич ног ра да (и 
ра да чла но ва сво је по ро ди це). Ти пи чан при мер за то је сте ма ли 
са мо стал ни по љо при вред ник. У ва ро ши ов де до ла зи за на тли ја, ма-
ли тр го вац, нај ве ћи број сло бод них за ни ма ња. Мо гли би се ов де 
ура чу на ти још и ви ши ре до ви при ват них на ме ште ни ка и нај зад др-
жав ни са мо у прав ни чи нов ни ци...”.58)

54)  Ж. То па ло вић: ПоложајусветуиЈугославији, Бе о град, 1927, стр. 28.

55)  Ж. То па ло вић: УнутрашњиположајуЈугославији, Бе о град, 1923, стр. 8.

56)  Ж. То па ло вић: СпоразумУдруженеопозиције, Бе о град, 1939, стр. 4.

57)  Ж. То па ло вић: Привредаиполитика, Бе о град, (б. г.) стр. 15.

58)  Ж. То па ло вић: Средњи редови (занатлије,трговци, намештеници и капиталисти), 
Бе о град, (б. г.) стр. 8.
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По чет ком 30-тих го ди на 20. ве ка у вре ме ве ли ке при вред не 
ре це си је, То па ло ви ћа је по себ но ин те ре со вао по ло жај рад нич ких 
ста ле жа, не за по сле них и по љо при вред ни ка, уз бри љант не ана ли-
зе функ ци о ни са ња ка пи та ли стич ке при вре де. Те жи ште и сав те рет 
кри зе, сма трао је То па ло вић, сва љен је на рад нич ку кла су: “Кри за 
је про шла за ка пи та ли стич ку при вре ду. Она још по сто ји са мо за 
рад ни ке ко ји ва ља да се кроз ор га ни зо ва ну бор бу по ста ра ју да је 
са вла да ју. Ва ља над ни це и рад но вре ме при ла го ди ти но вом по ло-
жа ју при вре де, ва ља на чи ни ти ме ста у ра ди о ни ца ма за тех но ло шки 
не за по сле не. Па ро ла да кри за још тра је је ка пи та ли стич ки из го-
вор да се од би ју зах те ви рад ни ка...”.59) Иден ти фи ку ју ћи ход ка пи-
та ли стич ке при вре де у ци клу си ма: кри за-про спе ри тет-кри за-про-
спе ри тет, у ви ду ци клич них кре та ња ка пи та ли стич ке при вре де,60) 
То па ло вић пре ци зи ра ти по ве не за по сле но сти: око 100 ми ли о на не-
за по сле них свр ста ва у не ви дљи ву пот пу ну, де ли мич ну и ре дов ну 
не за по сле ност, уз кон ста та ци ју да је реч о нај ва жни јој дру штве но-
со ци јал ној по ја ви у кри зи: “... Иако у го ди ни 1936. про из вод ња ро-
бе у ин ду стри ји над ма шу је 1929. (крај њу го ди ну про шлог про спе-
ри те та) ипак у глав ним ин ду стриј ским зе мља ма има још пет на ест 
ми ли о на не за по сле них. Про из вод ња је по ве ћа на по мо ћу но вог ма-
ши ни зма без сра змер ног упо сле ња рад ни ка. Са мо уз од го ва ра ју ће 
скра ће ње рад ног да на или уз знат но ве ћи раз мах про из вод ње, мо гу 
не за по сле ни по но во би ти вра ће ни у при вре ду...”.61)

То па ло вић је по ред С. Ива ни ћа и Кре ки ћа, ва жио за нај бо љег 
по зна ва о ца про бле ма ти ке рад нич ког оси гу ра ња, ка ко је пи сао дру-
штве ног оси гу ра ња,62) ко је је под ра зу ме ва ло, по ред ја ке и сна жне 
при вре де и рад нич ке ор га ни за ци је, по ред се љач ких за дру га ко је 
све за јед но, чи не јед ну це ли ну.

Она се мо же оства ри ти кон цеп том план ске при вре де у ви-
ду осе ћа ња од го вор но сти од рад ни ка и њи хо вих ор га ни за ци ја за 
из во ђе ње при вред них пла но ва “... за успех и на пре дак при вре де и 
све сну ди сци пли ну ра да без би ча по сло дав че вог”.63)

59)  Ж. То па ло вић: Сељаштвоирадништво-узајамностсудбинаупривреднојкризи, Бе о-
град, (б. г.), стр. 6-9.

60)  Ж. То па ло вић: Ходкапиталистичкепривреде, Бе о град (б. г.), стр. 13.

61)  Жив ко То па ло вић: Радничканезапосленостукризи, Бе о град (б. г.), стр. 20.

62)  Ж. То па ло вић: “Оси гу ра ње про тив не за по сле но сти: Ре фе рат др Жив ка То па ло ви ћа на 
пе том кон гре су Рад нич ких ко мо ра одр жа ном 3. и 4. де цем бра 1932. го ди не у Бе о гра ду”, 
стр. 5.

63)  Жив ко То па ло вић:Задругарствоисељачкаирадничкапривреднаполитика, Бе о град 
(б. г.), стр. 31.
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Али, на по ми ње То па ло вић, уме сто ли бе рал ног ка пи та ли-
зма на сце ну је сту пио на ци о нал ни со ци ја ли зам, са из ра зи тим ути-
ца јем др жав не ин тер вен ци је у при вре ду и све дру ге обла сти си сте-
ма. Раз ли ка је, ве ли То па ло вић, у об ли ку вла сти ко ја ин тер ве ни ше 
и ме то да ма ка ко она то чи ни. У не де мо крат ским зе мља ма се то 
чи ни без ути ца ја дру штве них су бје ка та, што је да ле ко те жи про-
цес, док у не де мо крат ским ре жи ми ма се то чи ни ме ха ни змом мо-
но по ли ти стич ке пар ти је и др жав не ма ши не ри је ко ја је упрег ну та у 
ко ла на ци о нал ног и др жав ног ин те ре са.64)

У ди ри го ва ном ка пи та ли зму ис ти че То па ло вић, не ма кла-
сич не ди ри го ва не при вре де, али из ве сног пла ни зма ипак има уз 
упо тре бу при вред ног би ро крат ског апа ра та.65)

По ред ових ра до ва о при вред ној про бле ма ти ци, из ме ђу два 
ра та, пу бли ко вао је То па ло вић и не ко ли ко књи жи ца, углав ном у би-
бли о те ци “Осло бо ђе ње” – на ме ње ној за еко ном ске, со ци јал не, по-
ли тич ке и кул тур не про бле ме. Осим из да ња “Тур ска” штам па ног у 
бил би о те ци по зна тог књи жа ра Ге це Ко на у Бе о гра ду 1932. го ди не, 
То па ло вић је об ја вио и две не ве ли ке књи ге: “Сер би и вла сте ла” где 
про ми шља о ста ле шком, еко ном ском, со ци јал ном, по ли тич ком и 
ду хов ном уре ђе њу ста ре Не ма њић ке др жа ве, као и књи гу: “Је вре ји 
и њи хо ва свет ска ми си ја”, апри ла 1939. го ди не, у из да њу Фран-
цу ско-срп ске књи жа ре А. М. По по вић из Бе о гра да. То па ло вић је 
при ка зао исто риј ски раз вој, на рав но са со ци о ло шког ста но ви шта, 
је вре ја као на ро да и вер ског ен ти те та у њи хо вој нај ра ни јој исто-
ри ји, ка да на ста је хри шћан ство ка ко пи ше, као “свет ка ре ли ги ја и 
јед на дру штве на си ла”.66)

Овај пе ри од у жи во ту То па ло ви ћа мно ги ауто ри раз ли чи то 
об ја шња ва ју и ту ма че. У ко му ни стич ком по кре ту, на кон 1921. го-
ди не, озна ча ван је као не при ја тељ ко му ни ста јер је при па дао цен-
тру ма ши ма, а у по сле рат ном пе ри о ду оце не су не што убла же ни је, 
што је по ве за но са про то ком вре ме на и не стан ком са жи вот не по-
ли тич ке и исто риј ске сце не ње го вих са вре ме ни ка и иде о ло шких 
про тив ни ка.

Та ко је у еди ци ји: “Син ди кал ни по крет у Ср би ји 1903-1919” 
(Бе о град, 1958) То па ло вић озна чен као: “ис так ну ти про тив ник ре-

64)  Ж. То па ло вић: Управљана(диригована)привредаинационалнисоцијализам, Бе о град 
(б. г.), стр. 46-47.

65)  О при вред ној про бле ма ти ци, на ро чи то о по ло жа ју рад нич ког ста ле жа у вре ме ре це си је, 
То па ло вић је оста вио сле де ће ра до ве: Др Жив ко То па ло вић: Планскапривреда, Бе о град, 
(б. г.); РадничкаиНамештеничкакоморауБечу,Привредаиполитика,Државаипри-
вреда:либералникапитализамнаумору,Ходкапиталистичкепривреде,Сликепривред-
некризе.

66)  На ве де но де ло, стр. 3.
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во лу ци је, рад нич ког по кре та, а за вре ме Дру гог свет ског ра та са-
рад ник оку па то ра”,67) али “кон тра ре во лу ци о нар ко ји је по бе гао из 
зе мље”,68) “са рад ник оку па то ра”, “осу ђен на 20 го ди на ро би је у од-
су ству”, “де ло вао про тив со ци ја ли стич ке Ју го сла и вје”,69) док је у 
еми грант ским еди ци ја ма и ме ђу по је ди ним ис так ну тим европ ским 
со ци ја ли сти ма и со ци јал де мо кра та ма пре вла да ва ло пот пу но дру-
га чи је по ли тич ко ста но ви ште и ми шље ње.70)

За то смо у овом крат ком при ло гу и ука за ли на со ци јал де-
мо крат ске ко ре не То па ло ви ће вих по ли тич ких, ин ди кал них, али и 
те о риј ских ак тив но сти из ме ђу два ра та, ко је ће има ти свој ло ги чан 
на ста вак у рат ном и по сле рат ном пе ри о ду (1941-1970).

3.ЖИВКОТОПАЛОВИЋУГРАЂАНСКОМ
РАТУИЕМИГРАЦИЈИ(1941-1972)

По сле оку па ци је Ју го сла ви је, То па ло вић је жи вео у Бе о гра-
ду и на из глед ни је се ак тив ни је ба вио по ли ти ком. Он је био је дан 
од рет ких по ли ти ча ра ко ји су оста ли у оку пи ра ној Ср би ји, ни су се 
ана жо ва ли у ад ми ни стра ци ји Ми ла на Не ди ћа, а би ли су, ипак, при-
сут ни у сре ди ни где су жи ве ли.

Тек с про ле ћа 1943. го ди не, до шло је до пр вог То па ло ви ће-
вог озбиљ ни јег кон так та са ђе не ра лом Дра жом Ми ха и ло ви ћем и 
упо зна ва њем са Рав но гор ским по кре том чи ји је ге не рал ни се кре-
тар у то вре ме био др Сте ван Мо ље вић, адво кат, а би ли су ан га жо-
ва ни и Дра ги ша Ва сић, др Мла ден Жу јо вић, др Во ји слав Ву ја нац и 
дру ге лич но сти, исти на, по ра зним осно ва ма. 

На осно ву јед ног раз го во ра са адво ка том Ву јан цом из 1943. 
го ди не, ка да је рас пра вља но о “Про гра му срп ског на ро да”, То па-
ло вић је у књи зи “Бор ба за бу дућ ност Ју го сла ви је”, ина че штам-
па ној у Лон до ну, 1967. го ди не, из нео сво је ви ђе ње срп ско-хр ват-
ског, од но сно, му сли ман ског спо ра. У не фор мал ном раз го во ру са 
Ву јан цем из нео је сле де ће ми шље ње по во дом пред ло га да Бо сна 
и Хер це го ви на уђу у са став бу ду ће срп ске др жа ве: “... Ви ме не 
мо же те уве ри ти, да би при сло бод ном гла са њу ве ћи на бо сан ског и 
хер це го вач ког ста нов ни штва при ста ла на то да се опре де ли за Ср-

67)  На ве де на пу бли ка ци ја, стр. 614.

68)  Д. Ту цо вић: Сабранадела, књи га 7, Бе о град, 1980, стр. 86.

69)  Лап че вић-Ми лен ко вић: Препискасрпскихсоцијалиста..., стр. 20.

70)  Ви де ти: М. Ми лу но вић, Ђ. Ра до ва но вић: ИзживотаирададрЖивкаТопаловића:
Прилозизабиографију, Шток холм, 1988, стр. 13-40; Радудружењасрпскихписацаи
уметникауиностранству, Лон дон, 1963. (по да ци о Ж. То па ло ви ћу).
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бе. Зар Ср би ма ни је до ста му ка и бри ге са оста лим на ци о нал ним 
ма њи на ма: Ар ба на си ма, Нем ци ма, Ма џа ри ма, Ру му ни ма, Тур ци-
ма, Бу га ри ма, Гр ци ма, итд. не го још тре ба се би да на ба це на врат 
по ла ми ли јо на Хр ва та, бли зу ми ли јон и по Му сли ма на? Има те не-
ре ше не на ци о нал не про бле ме око уже Ср би је: у Ма ће до ни ји, и на 
Ко со ву, у Цр ној Го ри, у Вој во ди ни и Сан џа ку, и Ви још хо ће те да 
то ком пли ку је те огром ним вер ско-на ци о нал ним ша ре ни лом Бо сне 
и Хер це го ви не?”

О раз го во ри ма са ви ше по ли тич ких лич но сти у оку пи ра ном 
Бе о гра ду ко је су би ле отво ре не при ста ли це по кре та Дра же Ми ха-
и ло ви ћа, То па ло вић је оба ве стио при сут не чла но ве ГО СПЈ (ко ји 
су се оку пља ли у про сто ри ја ма Рад нич ке Кре дит не За дру ге) у Бе-
о гра ду.

При сут ни со ци ја ли сти-со ци јал де мо кра ти оба ве ште ни су 
о до са да шњим ак ци ја ма То па ло ви ћа оства ре ним у пр вој по ло ви-
ни 1943. го ди не, и за кљу че но да ва ља об но ви ти ве зе са чла ни ца ма 
пред рат не Удру же не опо зи ци је, ис пи та ти ка рак тер Рав но гор ског 
по кре та (по слат је Јо во Јак шић да бо ра ви не ко ли ко не де ља на Рав-
ној Го ри), а ис так ну та је иде ја о при бли жа ва њу два по кре та от по ра 
све у ци љу пре ки да гра ђан ског ра та.

Већ у пр вој по ло ви ни 1943. го ди не, до шло је до пр вих кон-
та ка та ме ђу стра нач ким пр ва ци ма ме ђу рат них по ли тич ких стра на-
ка: Со ци ја ли стич ке пар ти је Ју го сла ви је, са мо стал но-де мо крат ске 
стран ке, Де мо крат ске стран ке, Зе мљо рад нич ке стран ке, Ра ди кал не 
стран ке, Ре пу бли кан ске стран ке као и Са ве за спорт ских и со кол-
ских омла дин ских дру шта ва. Они су се са гла си ли да тре ба ство-
ри ти јед ну но ву по ли тич ко-на ци о нал ну ор га ни за ци ју са ста вље ну 
од де мо крат ских стра на ка ко је тре ба да усво је за јед нич ки про грам, 
уз за др жа ва ње по ли тич ке и иде о ло шке са мо стал но сти. Исто та ко, 
ис так ну та је по тре ба са рад ње са Хр ват ском се љач ком стран ком, с 
об зи ром да је бу дућ ност хр ват ског на ро да у фе де ра тив ној за јед ни-
ци Ју жних Сло ве на, а с об зи ром на про бле ме Цр не Го ре, Бо сне и 
Хер це го ви не као и на ци о нал них ма њи на, уса гла ше но је да ће се 
ове по ли тич ке пар ти је за ла га ти за фе де ра тив но уре ђе ње Ју го сла и-
вје. Уго во ре на је и ну жност са рад ње два по кре та от по ра у Ју го сла-
ви ји, у ци љу њи хо ве за јед нич ке бор бе про тив оку па то ра и ско рог 
осло бо ђе ња зе мље.

Нај ин те ре сант ни ја тач ка спо ра зу ма, ка ко на во ди То па ло вић 
у књи зи: “Бор ба за бу дућ ност Ју го сла ви је”, од но си ла се на пи та ње 
бу ду ћег устав ног уре ђе ња Кра ље ви не Ју го сла ви је: “... Ми же ли мо 
обез бе ди ти де мо крат ски по ре дак у Ју го сла и вји, тј. пра во на ро да да 
сам сло бод но до но си од лу ке о об ли ци ма вла сти. Ис ку ство у де мо-



СПМброј3/2009,годинаXVI,свеска25. стр.271-300.

290

крат ским др жа ва ма је по ка за ло да је то мо гу ће и у пар ла мен тар ној 
мо нар хи ји и у пар ла мен тар ној ре пу бли ци”.71)

То па ло ви ће во пр во су сре та ње са пу ков ни ком Дра жом Ми ха-
и ло ви ћем на Рав ној Го ри 1943. го ди не ба рем она ко као је за пи сао 
два де се так го ди на ка сни је, у еми гра ци ји, об ја шња ва не сла га ња и 
раз ми мо и ла же ња са пр ва ци ма Рав но гор ског по кре та на Све то сав-
ском кон гре су у се лу Ба, ја ну а ра 1944. го ди не.

Мо ље ви ћа је опи сао као “... ви со ког, се дог, мр ша вог чо ве ка 
пла вих очи ју, змиј ског по гле да. У све му из ван ред но скро ман, упра-
во аскет. Чи ни ути сак фа на ти ка, ка лу ђе ра. Не го во ри мно го, из ра-
жа ва се до ста те шко и не до вољ но ја сно, али од сво јих схва та ња и 
тврд њи ни за дла ку не по пу шта. Има по ве ре ње или не по ве ре ње 
пре ма по је ди ним љу ди ма, вој ни ци ма и др жав ни ци ма у ино стран-
ству па и о они ма у на шој зе мљи и сре ди ни са ко јом ра ди. Ду бо ко 
је огор чен на ен гле ску вла ду и ње ну по ли ти ку, ко ју сма тра ан ти-
срп ском. Ње га углав ном ин те ре су ју Ср би, Бо сна и у Бо сни Бо сан-
ска Кра ји на...”.72)

За Ва си ћа је за пи сао да је пе снич ка ду ша са за ма гље ним иде-
ја ма: “... без чвр стих уве ре ња и го тов да под но вим ути сци ма та 
сво ја уве ре ња бр зо ме ња. На Уни вер зи те ту је нај пре био со ци ја ли-
ста, а за тим је про ле тео кроз низ по ли тич ких гру па, по стао при ста-
ли ца ли бе ра ла под вођ ством Ри бар ца, чак Ри бар чев зет, здру жио 
се доц ни је са ко му ни сти ма и по шао на по се ту у Со вјет ски Са вез, 
али се оту да вра тио раз о ча ран. Но, по стао је оштар про тив ник свих 
по ли тич ких пар ти ја. У су шти ни он је био не ста ло жен дух, али спо-
со бан да се оду ше ви и жр тву је. Нај зад се на шао ме ђу ре пу бли кан-
ци ма. Ње гов Ср би зам био је по ште но оду ше вље ње, али се он дао 
ура зу ми ти, и кон струк тив но упо сли ти...”.73)

По ре де ћи То па ло ви ће ве раз го во ре са Дра жом Ми ха и ло ви-
ћем при ли ком пр вог су сре та,74) са ка сни јим зби ва њи ма, ја ну а ра 
1944. го ди не, у се лу Ба, очи глед но је да се глав на по ли тич ка бор-
ба во ди ла из ме ђу То па ло ви ћа и Мо ље ви ћа, ко ји се ни је сла гао да 
Рав но гор ски по крет бу де уто пљен или, из ну тра раз дро бљен де ло-
ва њем ме ђу рат них опо зи ци о них по ли тич ких стра на ка ко је су при-
сту пи ле Све то сав ском кон гре су. У при прем ном де лу кон гре са то је 
би ло ви дљи во у по ле ми ци са Мо ље ви ћем, ка ко пи ше То па ло вић: 
“... На ше пра ве те шко ће на ста ле су око пи та ња ор га ни за ци је ко ја 

71)  БорбазабудућностЈугославије, Лон дон, 1967, стр. 46.

72)  Исто, стр. 104.

73)  Исто, стр. 104.

74)  Исто, стр. 94-115.



ДраганСуботић СрпскисоцијалистадрЖивкоТопаловић(1886-1972)

291

тре ба да ник не из овог Кон гре са. Др Сте ван Мо ље вић је ре као: 
да се они, Рав но гор ци, од луч но про ти ве ства ра њу ма ка кве но ве 
по ли тич ке ор га ни за ци је. Рав но гор ски по крет по сто ји, има сво ју 
ор га ни за ци ју и свој Цен трал ни на ци о нал ни ко ми тет. Он је од у век 
те жио да об је ди ни око се бе све по ли тич ке сна ге на ро да. То мо же 
да се по стиг не овом при ли ком. Не ка пре став ни ци стра на ка уђу у 
Рав но гор ски по крет, чи ји Цен трал ни на ци о нал ни ко ми тет та да мо-
же би ти про ши рен. Овај Кон грес тре ба да је ре дов ни Рав но гор ски 
кон грес, ко ме ће он као се кре тар Цен трал ног на ци о нал ног ко ми те-
та под не ти из ве штај о до са да шњем ра ду. Ја сам се од луч но ус про-
ти вио ова квом обе ле жа ва њу Кон гре са и пред ло зи ма Г. Мо ље ви ћа”. 
За тим је То па ло вић обра зло жио ова кав став ре чи ма: “... То што се 
зо ве Рав но гор ски по крет у су шти ни је јед на иде ја, а не по ли тич-
ка ор га ни за ци ја. То је иде ја не пот чи ња ва ња ка пи ту ла ци ји пред на-
па да чем, иде ја от по ра не при ја те љу, оли че на у лич но сти ге не ра ла 
Ми ха и ло ви ћа и вој ске под ње го вом ко ман дом...”.75)

У ре фе ра ту на кон гре су у се лу Ба, на Све тог Са ву (25-28. 
ја ну ар) 1944. го ди не, То па ло вић је опо вр гао на вод ни “не де мо крат-
ски” ка рак тер по кре та оку пље ног око Дра же Ми ха и ло ви ћа, не ка кве 
њи хо ве те жње за ауто крат ском вла шћу на кон ра та, уз ис ти ца ње то-
та ли тар ног ка рак те ра упра во ко му ни стич ког по кре та, ње го вој из-
ра зи то ан ти срп ској по ли ти ци, по др жа ва њу вас по ста вља ња мо нар-
хи је у зе мљи као и по др шци бор би са ве зни ка про тив Не мач ке. На 
кон гре су је ство ре на “јед на за јед нич ка сло бод на ор га ни за ци ја под 
име ном Ју го сло вен ска Де мо крат ска на род на За јед ни ца76) на чи јем 
се че лу на шао То па ло вић, ина че пред се да ва ју ћи Кон гре са. Основ-
не кон ту ре оп ште на род ног про гра ма са др жа не су у то ме да се: “... 
у це ли ни об но ви Ју го сло вен ска др жа ва и про ши ри на те ри то ри је 
на ко ји ма жи ве Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци и да се као ми ни мал но 
тра же ње бу ду ћој Ју го сла ви ји од ре де гра ни це пре ма тра же њу ју го-
сло вен ске де ле га ци је на кон фе рен ци ји ми ра по сле пр вог свет ског 
ра та”. Ју го сла ви ја је тре ба ло да бу де уре ђе на као “... фе де ра тив на 
др жа ва у об ли ку устав не и пар ла мен тар не на след не мо нар хи је са 
на род ном ди на сти јом Ка ра ђор ђе ви ћа и са Кра љем Пе тром Дру гим 
на че лу”. Кон грес је за кљу чио да је нео п ход но у окви ру бу ду ће де-
мо крат ске Ју го сла ви је уста но ви ти јед ну срп ску је ди ни цу у др жав-
ној за јед ни ци, ко ја би на де мо крат ским осно ва ма оку пља ла “цео 
срп ски на род на ње го вој те ри то ри ји. Исто на че ло тре ба да ва жи 
и за Хр ва те и Сло вен це. “Оспо ре не су и од лу ке Дру гог За се да ња 
АВ НОЈ-а у сми слу да: “... Раз гра ни че ње из ме ђу Ср ба и Хр ва та из-
вр ше но је без ле ги тим них пред став ни ка срп ског на ро да, као и сва 

75)  Исто, стр. 161.

76)  Исто, стр. 8.
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дру га фак тич ка ста ња ство ре на пред рат или у ра ту, под при ти ском 
на си ља и дик та том оку па то ра, не при зна ју се”. Исто та ко, ис так-
ну ти су зах те ви да се Ју го сла ви ја кон сти ту и ше као де мо крат ска 
прав на др жа ва где се по шту ју сло бо де и пра ва чо ве ка и гра ђа ни на. 
Још јед ном је ис так ну то да је Краљ Пе тар II на род ни краљ по уста-
ву и за ко ни ма Ју го сла ви је и да је он по њи ма оба ве зан на вр ше ње 
сво јих кра љев ских ду жно сти те: “... сма тра да га од ових ду жно сти 
раз ре ша ва или на њи хо во вр ше ње ути че, да чак ни Он сам не мо же 
да на пу шти вр ше ње ових ду жно сти, на ро чи то ду жност Вр хов ног 
Ко ман дан та вој ске и на ро чи то да нас, ка да је зе мља у ра ту, док га 
сло бод но иза бра но на род но пре став ни штво ле гал ним пу тем од вр-
ше ња ових ду жно сти, не би осло бо ди ло”.77)

Кон грес је оп ту жио КПЈ да во ди про ду жет ку гра ђан ског ра та 
и бо ри се за ус по ста вља ње ко му ни стич ке дик та ту ре у Ју го сла ви ји, 
а по др жао је бор бу са ве зни ка про тив фа ши зма и прин ци пе из ра же-
не у Атлант ској по ве љи. 

На кон кон гре са, То па ло вић је одр жао не ко ли ко збо ро ва ши-
ром Шу ма ди је. На збо ру у се лу Пра ња ни ма, уда ље ном 20-так ки-
ло ме та ра од Чач ка, То па ло вић је пред не ко ли ко хи ља да ме шта на 
из ја вио: “... Али бра ћо, по сто ји за све нас јед на ве ли ка опа сност. У 
ино стран ству не ма на ше На род не скуп шти не, као што је по сто ја ла 
за вре ме Пр вог свет ског ра та. Ве ли ка је не сре ћа, да пред овај рат 
ни су оба вље ни сло бод ни из бо ри, па да пра ви на род ни пре став ни-
ци по ђу у ту ђи ну и пре ста вља ју др жа ву. Њих ни ко не би мо гао ни 
об ма ну ти, ни ти на зло при си ли ти. Ова ко без На род не скуп шти не, 
др жа ву пре ста вља са мо Краљ. Он име ну је и от пу шта вла ду ка ко 
хо ће. А Краљ је млад и зе лен. Око ње га се са ку пља го ми ла ту ђи на-
ца ко јих се же ље на шег на ро да и ње го ва бу дућ ност ни шта не ти чу. 
Ту је и го ми ла на ших љу ди, ко ји не но се ни ка кву од го вор ност. Сви 
они вр ше при ти сак на Кра ља да га на ве ду на зло: да се од рек не 
кра љев ске вла сти и ко ман де над вој ском и да све то усту пи Ти-
ту и ко му ни сти ма. Због те опа сно сти Кон грес је мо рао отво ре но 
по ру чи ти Кра љу: Мла ди ћу, па зи шта ра диш!...” У књи зи: “Ср би ја 
под Дра жом”, пу бли ко ва ној у Лон до ну, 1968. го ди не, То па ло вић 
ће у би о граф ским за бе ле шка ма за пи са ти да су Кон грес у се лу Ба 
и ње го ве по ли тич ке по сле ди це нај ви ше по го ди ле ре жим ге не ра ла 
Ми ла на Не ди ћа у Ср би ји: “... То се ви де ло и по по ли тич ким те шко-
ћа ма што су Не ди ћу ства ра не од стра не ње го вих до та да шњих по-
ли тич ких и вој них са рад ни ка. Све че шће су се ја вља ли Не ди ће ви 
офи ци ри на слу жбу у Дра жи ним је ди ни ца ма или на вр ше ње услу га 
Дра жи у окви ру Не ди ће ве Срп ске др жав не стра же...”.78)

77)  Исто, стр. 197-199.

78)  Исто, стр. 70.
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Ју на 1944. го ди не, Жив ко То па ло вић је са су пру гом Ми ли-
цом Ђу рић-То па ло вић, са аеро дро ма у Пра ња ни ма, код Чач ка, сти-
гао у Ита ли ју, код са ве знич ке бри тан ско-аме рич ке ми си је где је 
тре ба ло да пред ста вља по крет ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа и про па ги ра 
по ли тич ке од лу ке до но се не у се лу Ба. Ту се су срео са Шу ба ши-
ћем, али из објек тив них раз ло га ни је мо гоа мно го то га да учи ни, 
па чак ни да кон так ти ра са Ми ха и ло ви ћем у оку пи ра ној зе мљи. 
На кон спо ра зу ма Ти то-Шу ба шић, сре ди ном ју на 1944. го ди не, То-
па ло ви ћу је би ло ја сно да: “... је по сле Ба ри ја и На пу ља до шло до 
на пу шта ња Дра же Ми ха и ло ви ћа и при зна ња Ти та... То па ло ви ћев 
да љи рад се свео на сла ње до пи са са ве знич ким ко ман да ма у ко ји-
ма се де таљ но из ла га ла си ту а ци ја у Ју го сла и вји и тра жи ла хит на 
по моћ”. То па ло ви ћев рад је био под ен гле ском кон тро лом: “Ни је 
му до зво ље но да се са ста не са на шим по ли ти ча ри ма. Пре пи ска са 
њи ма је ишла пре ко аме рич ких ве за. То је би ло спо ро и не до вољ но 
ка да се ра ди ло о до но ше њу хит них од лу ка. Ве за са Ми ха и ло ви ћем 
је по ста ла не ре дов на. Са ве знич ко при зна ње Ти та ни је да ва ло на де 
у бо ље ре ше ње при ли ка у Ју го сла и вји. Оста ло је још да се по ку ша 
са ши рим оба ве шта ва њем За па да о ју го сло вен ској ствар но сти и да 
њи хо во јав но мње ње вр ши при ти сак на сво је вла де, да спа су шта 
се мо же спа сти и да по ку ша ју да ис пра ве по чи ње не гре шке...”.79)

Ра ди то га, То па ло вић пре ла зи у Швај цар ску, где због пи са ња 
у јед ним со ци ја ли стич ким но ви на ма, под пу ним име ном, од стра не 
ко му ни стич ких вла сти у Бе о гра ду, бу де за тра же на ње го ва екс тра-
дик ци ја у Ју го сла ви ју. На ње гов зах тев, је дан про фе сор Же нев ског 
уни вер зи те та, ина че со ци јал де мо кра та, утвр дио је да су оп ту жбе 
ју го сло вен ске вла де нео сно ва не. То су исто утвр ди ли и фран цу ски 
со ци ја ли сти (на То па ло ви ћев зах тев), јер се обра тио при прем ном 
При вре ме ном од бо ру за об но ву Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле.

То па ло вић је у Па ри зу, 1948. го ди не, обра зо вао Ин тер на ци-
о нал ни со ци ја ли стич ки би ро ко га су са чи ња ва ли со ци ја ли сти из 
де сет ко му ни стич ких зе ма ља. Као пред сед ник овог би роа уче ство-
вао је као ре до ван члан у об но ви СИ. То па ло вић је у еми гра ци ји 
осно вао Ју го сло вен ски сло бо дан син ди кат као сек ци ју фран цу ског 
де мо крат ског син ди ка та Форс Уври ер (For ce Ouvri e ree). Исто та-
ко, у Па ри зу је био на че лу Ин тер на ци о нал ног цен тра сло бод них 
син ди ка ли ста и у из бе гли штву, од но сно уред ник ча со пи са “La bor i 
Exi le”, “Sindyca li ste Exi le”, а из да вао је и лист “Син ди ка лист”. То-
па ло вић је нај ви ше пру жао от пор да се ко му ни стич ки син ди ка ти 
из Ју го сла ви је ин фи ли ти ра ју у рад ме ђу на род них син ди кал них ор-

79)  На ве де но пре ма: М. Ми лу ти но вић, Ђ. Ра до ва но вић: ИзживотаирададрЖивкаТопа-
ловића, Шток холм, 1978, стр. 51.
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га ни за ци ја. Ду го је го ди на био за ступ ник сло бод них син ди ка ли ста 
у окви ру Ме ђу на род не Кон фе де ра ци је Сло бод них Син ди ка та, а де-
ло вао је и у по кре ту за Европ ско ује ди ње ње. Од 1961. го ди не, био 
је и пред сед ник Де мо крат ске за јед ни це Ју го сла ви је у Фран цу ској.

Јед на од пр вих пре пре ка ко му ни стич ких вла сти Ју го сла ви је, 
у ци љу да се су зби је ова по ли тич ка ак тив ност То па ло ви ћа, би ла је 
да се То па ло вић (на су ђе њу Дра жи Ми ха и ло ви ћу 1945. го ди не у 
Бе о гра ду), про гла си за рат ног зло чин ца и осу ди, у од су ству на 20. 
го ди на ро би је са при нуд ним ра дом!

По што ни је мо гао да се по ја ви на су ђе њу Дра жи Ми ха и ло-
ви ћу у Бе о гра ду, То па ло вић је у еми гра ци ји, у Па ри зу, 1958. го ди-
не, об ја вио књи гу: “По кре ти на род ног от по ра у Ју го сла ви ји (1941-
1945)”. У де лу књи ге где се го во ри о на вод ној ње го вој из да ји, а 
по себ но кон гре су у се лу Ба, То па ло вић је опо вр гао тврд ње ту жи о-
ца, сле де ћим на во ди ма: “Де мо крат ским сна га ма у Ју го сла ви ји на-
ме та ла се та да са мо јед на по ли ти ка: пре кид гра ђан ског ра та; ста-
вља ње оба по кре та от по ра под јед ну са ве знич ку ко ман ду; из ра да 
за јед нич ког др жав ног про гра ма и обез бе ђе ње сло бод них из бо ра и 
де мо крат ских пра ва на ро да и за осло бо ђе ња зе мље. Нај пре ча и не-
по сред на бри га би ла је да се што пре пре ки не рат...”.80)

Пре ци зни је по дат ке о кон гре су у се лу Ба и ства ра њу Ју го сло-
вен ске Де мо крат ске На род не За јед ни це, сре ће мо у пу бли ко ва ним 
за пи сни ци ма са су ђе ња Д. Ми ха и ло ви ћа. Та да је, из ме ђу оп ту же-
ног и ту жи о ца те као ова кав ди ја лог:

“ – Ко је до нео на црт ре зо лу ци је?
- Из ра дио га је је дан ужи од бор по ли тич ких стра на ка у Бе о-

гра ду а до нео га је Жив ко То па ло вић. Он је пре тре сан на прет кон-
фе рен ци ји пред Кон грес ко ја је тра ја ла два да на и на ко јој су би ли: 
од Рав но гор ског по кре та ја, Ва сић и Мо ље вић, а од по ли тич ких 
стра на ка Жив ко То па ло вић, Бра на Ив ко вић и Ша ца.

- Ту жи лац: Шта зна чи Ј. Д. Н. З.?
- Ми ха и ло вић: Ју го сло вен ска Де мо крат ска На род на За јед ни-

ца. То је ко а ли ци ја Рав но гор ског по кре та и по ли тич ких стра на ка 
за сно ва на на Ба шком Кон гре су. И на том пи та њу до шло је до рас-
пра ве ко ју сам пре се као.

- Ту жи лац: Зна чи Ба шки Кон грес пред ста вља оства ре ње ко-
а ли ци је Рав но гор ског по кре та и по ли тич ких стра на ка на од ре ђе ној 
плат фор ми”.81)

80)  ПокретинародноготпорауЈугославији:1941-1945, Па риз, 1958, стр. 93.

81)  На ве де но де ло, стр. 87.
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Али и по ред то га, То па ло вић је био ра до ви ђен и ува жа ван у 
Со ци ја ли стич кој ин тер на ци о на ли, а 1966. го ди не, у Бе чу, ор га ни-
зо вао је, са још 20-так еми гра на та Со ци јал-де мо крат ску за јед ни-
цу Ју го сло ве на ван Отаџ би не (Удру же ње сло бод них Ју го сло ве на у 
Отаџ би ни). Ова ор га ни за ци ја је при кљу че на Со ци ја ли стич кој за-
јед ни ци за Сред њу и Ис точ ну Евро пу. Циљ је ове ор га ни за ци је био 
да се на мет ну ти јед но пар тиј ски ре жим тран сфор ми ше у истин ску 
пар ла мен тар ну де мо кра ти ју. До ње се до ла зи ства ра њем јед не пре-
ла зне вла де ко ја би омо гу ћи ла из во ђе ње сло бод них из бо ра за Уста-
во твор ну скуп шти ну, јер: “... је ди но се кроз сло бод не из бо ре мо гу 
ство ри ти легитимни пред став ни ци на ро да Ју го сла ви је, ко ји би у 
сло бод ном до го во ру из вр ши ли ор га ни за ци ју др жа ве и свих јав них 
уста но ва, као и це ло куп ног дру штве ног по рет ка у фе де рал но уре-
ђе ној де мо крат ској ре пу бли ци Ју го сла ви ји”.82) 

У еми гра ци ји То па ло вић, је по ред на ве де них књи га: “Бор ба 
за бу дућ ност Ју го сла и вје” (Лон дон, 1967.) и “Ср би ја под Дра жом” 
(Лон дон, 1968.) на пи сао и не ко ли ко дру гих за па же них сту ди ја ко је 
су, као и сто ти не дру гих ње го вих чла на ка, но вин ских на пи са, слу-
жбе них из ве шта ја и ана ли за, на ме ње них Ме ђу на род ној ор га ни за-
ци ји ра да у Же не ви где је ра дио као чи нов ник, са вет ник ре чи ма: 
“Го во ри Вам Жив ко То па ло вић”, на и шао на по во љан при јем у јав-
но сти. Ов де, у зе мљи, по вре ме но се огла ша вао пре да ва њи ма пре ко 
ра дио ста ни це “Сло бод на Евро па”.

У вре ме су ко ба КПЈ и СКП, 1948. го ди не, То па ло вић је шо-
ки рао он да шњу јав ност сме лим тврд ња ма у две ома ње бро шу ре: 
“Ti to et Ko min form-Yougo sla vie de 1941-1949” (Из да ње гру пе ју го-
сло вен ских со ци ја ли ста, Па риз, 1950) и “Les usi nes aux ouvri ers” 
(1953). Иако се на пр ви по глед, не у пу ће ни ма, чи ни ло да по др жа-
ва ти то и стич ку дик та ту ру, би ло је су прот но. У евен ту ал ној по бе-
ди Ста љи на, ви део је ве ли ку опа сност за бу дућ ност Ју го сла ви је и 
гу би так ре ал них шан си за вас по ста вља ње де мо крат ског ре жи ма у 
Ју го сла ви ји. По себ но су за ни мљи ва То па ло ви ће ва раз об ли ча ва ња 
ко му ни стич ког по ку ша ја да фа бри ке пре да ју рад ни ци ма на упра-
вља ње, у фор ми рад нич ког са мо у пра вља ња, јед но став ног раз ло га 
што је био ве ли ки уплив ко му ни стич ке пар ти је и ре пре сив ног си-
сте ма у све по ре дру штва.

Уоста лом, То па ло вић је у пред го во ру књи ге: “По кре ти на-
род ног от по ра у Ју го сла и вји 1941-1945” (Па риз, 1958) за ју го сло-
вен ски ре жим за пи сао да је ве што ис ко ри стио ру ске бољ ше ви ке 
ра ди про па ган де и за пад не де мо кра ти је за ма те ри јал но по ма га ње: 
“Ре жим ју го сло вен ске дик та ту ре је у сво јој осно ви власт јед не 
шум ске вој ске под ко му ни стич ким воћ ством. Она се на мет ну ла др-
82)  Исто, стр. 366.
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жа ви и на ро ду ору жа ном си лом...”. Упр кос фе де ра ли стич ком на че-
лу ко је је прак тич но по тр то ре жи мом дик та ту ре у свим фе де рал-
ним је ди ни ца ма и јед но пар тиј ским цен тра ли змом, ју го сло вен ски 
ко му ни сти: “...Исту вар ку пре ма за пад ним де мо кра ти ја ма вр ше ју-
го сло вен ски ко му ни сти и сво јим ре фор ма ма у прав цу еко ном ске 
де мо кра ти је. Упра во на ју го сло вен ском ис ку ству по ка зу је се да је 
оства ре ње еко ном ске де мо кра ти је не мо гу ће без по сто ја ња гра ђан-
ских сло бо да и пу не по ли тич ке де мо кра ти је”.83)

У до ку мен то ва ној сту ди ји: “Ка ко су ко му ни сти до гра би-
ли власт у Ју го сла ви ји”, пу бли ко ва не у из да њу “Син ди ка ли ста” 
и “На ше ре чи” у Лон до ну, 1964. го ди не, То па ло вић је на осно ву 
ана ли зе вој но-по ли тич ких зби ва ња у Ју го сла ви ји од 1939. до 1945. 
го ди не, про ни као у бољ ше вич ки ка рак тер на сил но уста но вље не 
ко му ни стич ке вла сти у Ју го сла ви ји на кон ра та.

За ни мљи ве су ње го ве тврд ње да су ју го сло вен ски ко му ни-
сти би ли пр ви у све ту: “... ко ји су од мах устро ји ли сво ју дик та ту ру 
по со вјет ском ти пу. Ни је им био по тре бан је дан пре ла зни пе ри од 
за по литчко ма не ври са ње и по сте пе но уни шта ва ње де мо крат ских 
сна га, као што је то био слу чај у сви ма оста лим зе мља ма под оку-
па ци јом со вјет ске вој ске –у Ру му ни ји, Бу гар ској, Ма џар ској, Че-
хо сло вач кој, Пољ ској. Ју го сло вен ски ко му ни сти су још то ком ра та 
ства ра ли свој апа рат вла сти и сво ју ору жа ну си лу, и мо гли су од мах 
пре ћи на уни шта ва ње сво јих про тив ни ка и из град њу сво је дик та-
ту ре. Ово им је би ло олак ша но ти ме што су у све му ко пи ра ли со-
вјет ске уста но ве и бољ ше вич ке ме то де вла да ња”.84)

То па ло вић опо вр га ва по став ке марк си стич ке де мо крат ске 
то ри је о по сто ја њу пред у сло ва, пре све га, еко ном ских, по ли тич-
ких и ду хов них ко ји су нео п ход ни да се пре у зме власт у зе мљи. 
Он јед но став но сма тра да је ру ски и ју го сло вен ски при мер по ка зао 
да је за осва ја ње вла сти у др жа ви до вољ на са мо ору жа на си ла и 
ни ка кви еко ном ски и ду хов ни пред у сло ви: “... Гру па на о ру жа них 
ко му ни ста мо же у ра ту под по год ним при ли ка ма да ство ри вој ску 
и до ко па се по ли тич ке вла сти без ве ли ких при вред них пред у зе ћа, 
без сна жне рад нич ке кал се и без со ци ја ли стич ке све сти у на ро ду”, 
али и до да је да: “... Без истин ске де мо кра ти је не мо же се дик та тор-
ски ко му ни зам раз ви ја ти ка сло бо ди и дру штве ној јед на ко сти, ка 
со ци ја ли зму”.85)

83)  Ж. То па ло вић: ПокретинародноготпорауЈугославији1941-1945, Па риз, 1958, стр. 9.

84)  Ж. То па ло вић: “Ка ко су ко му ни сти до гра би ли влaст у Ју го сла ви ји”, Синдикалист, Лон-
дон, 1964, стр. 130.

85)  Исто, стр. 132.
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Ове по ли тич ко-те о риј ске по сту ла те То па ло вић је про на шао 
и уте ме љио на осно ву сво јих ра ни јих по ли тич ко-исто ри о граф ских 
ис тра жи ва ња у две ома ње сту ди је: “За че ци со ци ја ли зма и ко му ни-
зма у Ју го сла ви ји” (Лон дон, 1961) и “Си лом де мо кра ти је” (Лон-
дон, 1961).

Тра га ју ћи за ко ре ни ма ко му ни стич ког јед но у мља на кон 
1945. го ди не, То па ло вић ће у ома њој књи зи: “За че ци со ци ја ли зма 
и ко му ни зма у Ју го сла ви ји”, за ко му ни сте и њи хо ве ме то де да се 
до че па ју вла сти још од Ву ко вар ског кон гре са, зна чи од 1920. го ди-
не, твр ди ти да они, за пра во и ни су из ве ли ни ка кву со ци јал ну ре-
во лу ци ју, а нај ма ње до шли на власт осло ње ни на рад нич ки по крет 
сво је зе мље. По пут бољ ше ви ка у Ру си ји 1917. го ди не: “... они су у 
то ку јед ног ду го го ди шњег ра та (1941-1945) у ко ме је про па ла ста-
ра др жав на и дру штве на ор га ни за ци ја, под ви дом на род не бор бе за 
осло бо ђе ње ор га ни зо ва ли сво је ору жа не гру пе. По мог ну ти стра-
ним оруж јем и стра ном вој ском, не ра ди за во ђе ња ко му ни зма већ 
ра ди осло бо ђе ња др жа ве од оку па то ра, они су се си лом до че па ли 
вла сти у осло бо ђе ној Ју го сла ви ји. Тек иза то га они су ста ли да про-
во де сво ју ре во лу ци ју...”.86)

То па ло вић је у сту ди ји: “Слом де мо кра ти је”, 1961. го ди не, 
ана ли зи ра ју ћи по ли тич ки про фил Јо си па Бро за, ис та као да је он у 
КПЈ увео не што но во: “... ли кви да ци ју и по след њих де мо крат ских 
оста та ка у њој. Овој пар ти ји по ста ла је стра на сва ка те жња да се-
би при вла чи ма се и до зво ља ва ма са ма да од ре ђу ју пар тиј ску по ли-
ти ку. Ма се не ка сто је на по љу, или, у ту ђим ор га ни за ци ја ма. Њих 
ће во ди ти пар тиј ци, јед на ели та од по себ но шко ло ва них, ор га ни-
зо ва них и вр хов ном воћ ству пот чи ње них ка дро ва. Ме сто пар ти је 
ма са-пар ти ја ка дро ва, са ста вље на од ма лог бро ја про фе си о нал них 
ре во лу ци о на ра...”.87)

То па ло вић је у еми гра ци ји оста вио зна ча јан ути цај, ре кли би 
смо од лу чу ју ћи за очу ва ње из вор них со ци јал де мо крат ских иде ја. 
То је би ло мо гу ће и због то га, што је још од док то рант ских да на 
одр жа вао ве зе са ино стра ним со ци јал де мо кра та ма, са Кар лом Ка-
уц ким, а ка сни је ње го вим си ном Бру ном Ка уц ким, Ал бер То мом, 
Фри дри хом Адле ром, Еду ар дом Де пре ом, а ка да је Жив ко То па ло-
вић умро у Бе чу, 9. фе бру а ра 1972. го ди не, ње го вој су пру зи Ми ли-
ци То па ло вић је сти гло на сто ти не те ле гра ма из свих кра је ва све та, 
од углед них по је ди на ца, ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја.

То је нај бо ље све до чан ство То па ло ви ће ве ве ли чи не и ути ца-
ја у ме ђу на род ном со ци јал де мо крат ском по кре ту, ко је је за на род 

86)  Ж. То па ло вић: ЗачецисоцијализмаикомунизмауЈугославији, Лон дон, 1961, стр. 10.

87)  Ж. То па ло вић: Силомдемократије, Лон дон, 1961, стр. 63.
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у Ју го сла ви ји, све до ско ро оста ло не по зна то. Сто га, овај по ку шај 
осве тља ва ња по ли тич ке лич но сти То па ло ви ћа, пред ста вља и на-
пор да се на кон ско ро ше зде се то го ди шњег ћу та ња про го во ри и о 
по ли тич кој за о став шти ни Жив ка То па ло ви ћа, и по ра ди на ње го вој 
по ли тич кој и суд ској ре ха би ли та ци ји. Она је де ли мич но и оства ре-
на, на при мер, у про гра ми ма не ких ле ви чар ских, со ци ја ли стич ких 
и со ци јал де мо крат ских пар ти ја88) по чет ком 90-тих го ди на 20. ве ка, 
али то још ни је до вољ но за “по вра так” овог срп ског со ци ја ли сте и 
син ди ка ли сте у Ср би ји с по чет ка 21. ве ка.89) 

Ипак, пр ви ко рак је учи нио др Во ји слав Ко шту ни ца, ко ме је 
27. но вем бра 2008. го ди не, уру че на на гра да За ду жби не “Жив ко и 
Ми ли ца То па ло вић”:

“У Срп ској књи жев ној за дру зи, у пре пу ној са ли, ју че је уру-
че на на гра да За ду жби не “Жив ко и Ми ли ца То па ло вић” Во ји сла ву 
Ко шту ни ци, прав ном пи сцу и дру штве ном рад ни ку, за “вер ност се-
би и свом на ро ду”, ка ко сто ји у обра зло же њу. Од лу ку је, јед но гла-
сно, до нео Управ ни од бор: Ми ло ван Да ној лић (пред сед ник), Са ња 
Бо шко вић и Ђор ђи је Ву ко вић. 

По здра вља ју ћи го сте, у име до ма ћи на, Сло бо дан Ра ке тић, 
пред сед ник Срп ске књи жев не за дру ге, под се тио је да је тре ће из-
да ње “Исто ри је срп ског на ро да” об ја вље но упра во за хва љу ју ћи 
по мо ћи За ду жби не “Жив ко и Ми ли ца То па ло вић”.

У обра зло же њу од лу ке Управ ног од бо ра, ко ју је про чи тао 
књи жев ник Ми ло ван Да ној лић, ка же се, из ме ђу оста лог, да је па-
три о ти зам Во ји сла ва Ко шту ни це “ра ци о нал ни из бор прав ни ка на-
дах ну тог љу ба вљу пре ма род ном тлу и ње го вим љу ди ма”. Ње го ва 
књи га “Од бра на Ко со ва”, не по сред ни по вод за до де лу овог при-
зна ња, ле то пис је тро го ди шње бор бе да се раз го вор о ста ту су на-
ше не срећ не по кра ји не по ста ви у ко ор ди на те исто ри је и у окви ре 
вла да ју ћег ме ђу на род ног пра ва. Уру чу ју ћи на гра ду, Ми ло ван Да-
ној лић је ре као да се нов ча ног де ла (де сет хи ља да евра) Во ји слав 
Ко шту ни ца од ре као, у ду ху де ла Жив ка То па ло ви ћа, у ко рист по-
ро ди це Бла го те Ша пи ћа, ко ји са сво јом ше сто чла ном по ро ди цом 
по ди же се би дом у Ср би ци на Ко со ву и Ме то хи ји.

У свом сло ву, под се ћа ју ћи на жи вот ни пут Жив ка То па ло-
ви ћа (1886-1972), прав ни ка и по ли ти ко ло га, ко ји је док то ри рао 

88)  Ви де ти про грам СПС из 1990. го ди не, про грам СДП Че до ми ра Мар ко ви ћа из 1992-
1193. го ди не, про грам СДП Мом чи ла Трај ко ви ћа, као и про гра ме дру гих пар ти ја и удру-
же ња на ппри мер, ак тив ност Фон да др Живко и Милица То па ло вић и на гра де ко је се 
до де љу ју углед ним по ли тич ким лич но сти ма Ср би је.

89)  Де це ни ја ма је овим Фон дом, у ства ри За ду жби ном др Жив ка и Ми ли це То па ло вић 
упра вљао (не дав но пре ми ну ли) Мар ко Ми лу но вић из Швед ске, а ак тив но сти је на ста-
вио књи жев ник Ми ло ван Да ној лић.
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кри вич но пра во, јед ног од осни ва ча КПЈ, ко ју је на пу стио 1920. 
го ди не, ка да је она при хва ти ла бољ ше ви зам, пред сед ни ка Со ци-
ја ли стич ке пар ти је Ју го сла ви је, при пад ни ка Рав но гор ског по кре та 
од 1943. го ди не, пред сед ни ка Ју го сло вен ске де мо крат ске на род не 
за јед ни це, осу ђе ног на два де сет го ди на ро би је од ко му ни стич ке 
вла сти, Во ји слав Ко шту ни ца је ре као да је Жив ко То па ло вић, пре 
све га, био пра ви па три о та у те шким вре ме ни ма кроз ко је је Ср би ја 
про ла зи ла. На Све то сав ском кон гре су 1944. го ди не све иде о ло ги је 
и сва спо ре ња би ла су ста вље на на стра ну, јер је на днев ном ре ду 
би ла суд би на Ср би је и срп ског на ро да.

На при ме ру истин ског па три о ти зма Жив ка То па ло ви ћа, до-
дао је Ко шту ни ца, мо гли би смо да на у чи мо да нам је оба ве за да 
увек нај о длуч ни је бра ни мо онај део отаџ би не и оне на ци о нал не 
ин те ре се ко ји су у од ре ђе ном тре нут ку нај у гро же ни ји.

Вид но уз бу ђен, при ма ју ћи дар, Бла го та Ша пић је по звао Во-
ји сла ва Ко шту ни цу да до ђе у Ср би цу, на Ко со ву и Ме то хи ји, бу де 
њи хов гост и ви ди ка ко жи ве”.90)
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DraganSubotic

ASERBIANSOCIALISTDRZIVKO
TOPALOVIC(1886-1972)

Summary
Author of the article wrote about dr Zivko Topalovic, a socialist 

and labor union activist, who marked history of socialism with his polit-
ical activity in 20th century in Serbia. Dr Zivko Topalovic was born in 
1886 in Uzice and graduated from the Faculty of Law at the University 
of Belgrade, granted Ph.D. in Law Sciences in Germany and was active 
in Serbian Social-Democratic Party of Dimitrije Tucovic and in Main 
Labor Association of Serbia. After 1918, he founded the Socialist Labor 
Party of Yugoslavia (1921) and became its president. He was engaged 
in activities of inter-war Labor Union and Labor Movement. During 
the Second World War, starting from 1943, he jointed the Ravnogorski 
Movement and in 1944 he went to Italy. While in the exile in France, he 
founded the Democratic Union of Yugoslavia, as well as the journal La-
bor Unionist. For many years he lived abroad as an emigrant – “enemy 
of the nation”, publishing prominent books and other works. He passed 
away on February 1972 in Vienna, Austria.
Key Words:  dr Zivko Topalovic, socialist, labor unionist
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